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ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΜΟΙΟΙ 14ΖΠΩΓΊΗΟΙ. 81: 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΑΦΟΒΟΥ ΕἘΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΓΟΥ͂. 

Ρ᾿ ΟΘΨΗ͂Ν ὁ Παιανιεὺς, 4ημοσϑένους τοῦ ήτορος παρὴξ, 

τελευτῶν ἐπὶ δύο παισὶ, τῷ τε ΖΔημοσϑένει καὶ ϑυγατρὶ, ἐπι- 

τρύπους καϑίστησι καὶ τῶν παίδων καὶ τῶν χϑημάτων τρεῖς, 5 
δύο μὲν συγγενεῖς, "Αφοβόν τε καὶ “ημοφώῶντα, ἕνα δὲ φίλον 

ἐκ παίδων, Θηριππίδην. καὶ Θηριππίδῃ μὲν δίδωσιν ἕβδομή- 

κοντὰ καρποῦσϑαι μνᾶς, ἄχρις ἂν “ημοσϑένης εἰς ἄνδρας 
ἐγγραφῇ, Δημοφῶντι δὲ ἐγγυὰ τὴν ϑυγατέρα, προστάξας 10 
αὐτὸν προῖκα δύο τάλαντα λαβεῖν, ᾿Αφόβῳ δὲ τὴν ἑαυτοῦ μὲν γυ- 812 
ναῖκα, τῶν δὲ παίδων μητέρα, Κλεοβούλην τὴν Γύλωνος, ἀξιοῖ 
γήμασϑαι, μνᾶς ἐπιδοὺς ὀγδοήκοντα, κεχρῆσϑαι δὲ κελεύει τῇ: τε 

οἰκίᾳ καὶ τοῖς ἐν αὐτῇ σκεύεσι μέχρι τῆς “ημοσϑένους εἰς ὄν- 5 

ὃρας ἐγγραφῆς. οὗτοι τὰ μὲν δοϑέντα χρήματα αὐτοῖς εὐϑὺς 
λαμβάνουσι, γαμεῖ δὲ οὔτε "ἄφοβος τὴν γυναῖκα τοῦ τελευτήσαν- 

τος, οὔτε Δημοφῶν τὴν ϑυγατέρα. διαχειρίσαντες δὲ τὴν οὐ- 10 

σίαν τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων, ὡς ὃ δήτωρ ἐπιδείκνυσιν, 
ὀφείλοντες τριάκοντα τάλαντα ἐκχτῖσαι ἐπικαρπίας καὶ ἀποδοῦ- 

ναι, μικρὼ 1 παντελῶς παρέδωκαν εἰς ἄνδρας ἐγγραφέντι τῷ 4η- 

μοσϑένει. διὸ πρὸς τὸν "ἄφοβον εἰσελήλυϑεν ἐλμτροιῆς: δέκα 15 

ταλάντων τὴν δίκην λαχὼν, ἐπειδὴ τρίτος ὧν ἐπίτροπος τὸ τρί- 

τον ὀφείλει τῶν χρημάτων᾽ ἃ καὶ συντίϑησιν ὃ δήτωρ ἔκ τε 
τῶν ἀρχαίων καὶ τῆς ἐπικαρπίας κατὰ ᾿Αφύβου πρός τινας ἀν- 
τιῤῥήσεις ἀγομένας ὑπὸ τοῦ ᾿Αφόβου. οὗτος ὃ λόγος ἐπηγώ- 90 

νισται" ἔχεν δὲ καὶ τῶν προειρημένων ἐπανάμνησιν. 

Φενποοίῖ, Τογη. 1. Α 



Ρ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

818 ΕἸὨΠΙΤΡΟΠΜΠΙΆΑΟΊ. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΚΑΤΑ “ΦΟΒΟΥ͂ ΟΓΟΣ ΠΡΏΤΟΣ. 

1 μὲν ἐβούλετο "ἄφοβος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰ δίκαια 
ποιεῖν, ἢ περὶ ὧν διαφερύμεϑα τοῖς γε οἰκείοις ἐπιτρέπειν, οὐ- 
δὲν ἂν ἔδει δικῶν οὐδὲ πραγμάτων ἀπέχρην γὰρ ἂν τοῖς ὑπ’ 

5. ἐκείνων γνωσϑεῖσιν ἐμμένειν, ὥστε μηδεμίαν ἡμῖν εἶναι πρὸς 
τουτονὶ διαφοράν ἐπειδὴ δ᾽ οὗτος τοὺς μὲν σαφῶς εἰδότας τὰ 
ἡμέτερα ἔφυγε μηδὲν διαγνῶναν περὶ αὐτῶν, εἰς δ᾽ ὑμᾶς τοὺς 
οὐδὲν τῶν ἡμετέρων ἀκριβῶς ἐπισταμένους ἐλήλυϑεν, ἀνάγκη 

10 ἐστὶν ἐν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ πειρᾶσϑαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. 
οἶδα μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι πρὸς ἄνδρας καὶ λέ- 

γειν ἱκανοὺς καὶ παρασκευάσασϑαι δυναμένους χαλεπόν ἐστιν εἰς 
ἀγῶνα καϑίστασϑαν περὶ τῶν ὄντων, ἁπάντων ἄπειρον ὄντα 

15 παντάπασι πραγμάτων διὰ τὴν ἡλικίαν " ὅμως δὲ, καίπερ πολὺ 
τούτων καταδεέστερος ὧν, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω καὶ παρ᾽ ὑμῖν. 
τεύξεσϑαι τῶν δικαίων, καὶ μέχρε γε τοῦ τὰ γεγενημένα διεξελ- 

ϑεῖν καὶ αὐτὸς ἀρκούντως ἐρεῖν, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς μήτ᾽ ἀπολειφϑῆναι 
20 τῶν πραγμάτων μηδὲ καϑ' ἕν, μήτ᾽ ἀγνοῆσαι, περὶ ὧν δεήσει 

δ8δ4την ψῆφον διενεγκεῖν. δέομαι δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
μετ᾽ εὐνοίας τ ἐμοῦ ἀκοῦσαι, κἂν ἠδικῆσϑαι δοχῶ, βοηϑῆσαί 

μον τὰ δίκαια. ποιήσομαι δ᾽ ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων 
ὅ τοὺς λόγους. ὅϑεν δ᾽ οὖν δᾷστα μαϑήσεσϑε περὶ αὐτῶν, ἐν- 

τεῦϑεν ὑμᾶς καὶ ἐγὼ πρῶτον πειράσομαι διδάσκειν. ΖΙημοσϑέ- 
νῆς γὰρ, ὁ ἐμὸς πατὴρ, ὧὦ ἄνδρες δικασταὶ, κατέλιπεν οὐσίαν 
μὲν σχεδὸν τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων, ἐμὲ δ᾽ ἕπτ᾽ ἐτῶν ὄντα, 

10 καὶ τὴν ἀδελφὴν πέντε, ἔτι δὲ τὴν ἡμετέραν μητέρα, πεντήκοντα 
μνᾶς εἰς τὸν οἶκον εἰσενηνεγμένην. βουλευσάμενος δὲ περὶ ἡμῶν; 
ὅτ᾽ ἤμελλε τελευτᾷν, ἅπαντα ταῦτα ἐνεχείρισεν ᾿Αφόβῳ τε τούτῳ 
καὶ Δημοφῶντι, τῷ Δήμωνος υἱεῖ, τούτοιν μὲν ἀδελφιδοῖν 

15 ὄντοιν, τῷ μὲν ἐξ ἀδελφοῦ, τῷ δ᾽ ἐξ ἀδελφῆς γεγονύτοιν, ἔτι δὲ 



ΚΑΤΑ ΑΦΟΒΟΥ 4. 5 
, - - 3ς , 

Θηριππίδῃ τῷ Παιανιεῖ, γένει μὲν οὐδὲν προσήκοντι, φίλῳ ὃ᾽ 
ἐ δὸς ὑπάρχοντι. κἀκείνῳ μὲν ἔδωκεν ἐκ τῶν ἐμῶν ἕβὸ ἐκ παιδὸς ρχοντι. κἀκείνῳ μ μῶν ἔβδο. 

"Ὁ »" ΄ μ 

μήκοντα μνᾶς καρπώσασϑαν τοσοῦτον χρύνον, ἕως ἂν ἐγὼ 
“ , μέ δ ιν , ᾿ 
ἀνὴρ εἶναι δοκιμασϑείην, ὅπως μὴ δι ἐπιϑυμίαν χρημάτων 90 

χεῖρόν τι τῶν ἐμῶν διοικήσειε, Δημοφῶντι δὲ τὴν ἐμὴν ἀδελ- 
᾿ κ ῇ , 35. ὃ 2 Ε Ὅλα Α ΄ ᾿ 

φὴν καὶ δύο ταλαντὰ εὐϑὺυς ἔδωκεν ἔχειν, αὐτῷ δὲ τούτῳ τὴν 
ἴω , - - Α᾽ τιν μητέρα τὴν ἡμετέραν καὶ προῖκα ὀγδοήκοντα μνᾶς καὶ τῇ οἰκίᾳ 35 

- »-" -» Θ ’, 

παὶ σκεύεσι χρῆσθαι τοῖς ἐμοῖς, Ἰγούμενος, εἰ καὶ τούτους ἔτι 

οἰκειοτέρους ἐμοὶ ποιήσειεν, οὐκ ἂν χεῖρον ἐμὲ ἐπιτροπευϑῆναι, 
ταύτης τῆς οἰκειότητος προσγενομένης. λαβόντες δ᾽ οὗτοι ταῦτα 
πρῶτον σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τῶν χρημάτων, καὶ τὴν ἄλλην οὐσίαν 81 
ἅπασαν διαχειρίσαντες, καὶ δέκα ἔτη ἡμᾶς ἐπιτροπεύσαντες, τὰ 

3 μ“ .} 

μὲν ἄλλα πάντα ἀπεστερήκασι, τὴν οἰκίαν δὲ καὶ ἀνδράποδα 
3 - 

τέτταρα καὶ δέκα καὶ ἀργυρίου μνᾶς τριάκοντα, μάλιστα σύμπαντα 5 
ταῦτα εἰς ἑβδομήκοντα μνᾶς, παραδεδώκασι. καὶ τὸ μὲν κεφάλαιον 

-» Ω - 

τῶν ἀδικημάτων, ὡς ἂν συντομώτατ᾽ εἴποι τις, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὦ 
» ’ Ἁ ᾿ » » 32Ὁϑ.», μή “Ὁ, ΟΝ " 
ἄνδρες δικασταί. τὸ δὲ πλῆϑος τῆς οὐσίας ὅτι τοῦτ᾽ ἦν τὸ κα- 
ταλειφϑὲν, μέγιστον μὲν αὐτοὶ μάρτυρές μοι γεγόνασιν᾽ εἰς γὰρ 10 
τὴν συμμορίαν ὑπὲρ ἐμοῦ συνετάξαντο κατὰ τὰς πέντε καὶ εἴ- 
κοσι μνᾶς πεντακοσίας δραχμὰς εἰσφέρειν, ὅσονπερ Τιμόϑεος 
ὃ Κόνωνος καὶ οἵ τὰ μέγιστα κεχτημένοι τιμήματα εἰσέφερον. 
δεῖ δὲ καὶ καϑ'’ ἕκαστον ὑμᾶς ἀκοῦσαι τά τ᾽ ἐνεργὰ αὐτῶν καὶ 15 
Ω 3 2 ᾿ ' (ἢ δις αν ε' 5 - ᾿ ἥ 
ὅσα ἦν ἀργὰ, καὶ ὅσου ἦν ἄξια ἕκαστα" ταῦτα γὰρ μαϑόντες 

-" ἰκὰ » , 

ἀκριβῶς εἴσεσϑε, οτε τῶν πώποτ᾽ ἐπιτροπευσάντων οὐδένες 
᾽ τ 

ἀναιδέστερον οὐδὲ περιφανέστερον ἢ οὗτοι τὰ ἡμέτερα διηρπά- 
» 3 Ὁ - 

κασι. πρῶτον μὲν οὐν, ὡς συνετιμήσαντο ὑπὲρ ἐμοῦ ταύτην 90 
Ἁ ᾿ 

τὴν εἰσφορὰν εἰς τὴν συμμορίαν, παρέξομαι τούτων μάρτυρας" 
᾽ 

ἔπειϑ᾽, ὅτε οὐ πένητα κατέλιπέ με ὃ πατὴρ, οὐδ᾽ ξβδομήκοντα 
- Κν , 3 Α ’ὔ Ω 39} 2 ᾿ 

μνῶν οὐσίαν κεχτημένον, ἀλλὰ τοσαύτην, ὅσην οὐδ᾽ αὐτοὶ 
τ Γ᾿ 

οὗτοι ἀποκρύψασϑαι διὼ τὸ μέγεϑος πρὸς τὴν πόλιν ἠδυνή- 95 
5» 

ϑησαν. καί μοι ἀναγίνωσκε λαβὼν ταυτηνὶ τὴν μαρτυρίαν. 

ΔΈ ΤΥΡΟΙΥΙ 

“4ῆλον μὲν τοίνυν καὶ ἐκ τούτων ἐστὶ τὸ πλῆϑος τῆς οὐ- 
σίας πεντεκαίδεκα ταλάντων γὰρ τρία τάλαντα τίμημα " ταύτην 816 
χ δ᾽ ἠξίουν εἰσφέρειν τὴν εἰσφοράν. ἔτι δ᾽ ἀκριβέστερον εἴσεσϑε 
τὴν οὐσίαν αὐτὴν ἀκούσαντες. ὃ γὸϑ πατὴρ, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταὶ, κατέλιπε δύο ἐργαστήρια, τέχνης οὐ χὰ ἑκάτερον ὁ 



4 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

3 ΄ -." “᾿ - Ἵ 3. 

μαχαιροποιοὺς μὲν τριάκοντα καὶ δύο ἢ τρεῖς, τοὺς μὲν ἀνὰ 
-" κ᾿] ᾽ ΄ »" - 

πέντε μνᾶς ἢ καὶ ἕξ, τοὺς δ᾽ οὐκ ἐλάττονος ἢ τριῶν μνῶν 
3 : , -ν ᾽ -» -»" - 

ἀξίους, ἀφ᾽ ὧν τριάκοντα μνᾶς ἀτελεῖς ἐλάμβανε τοῦ ἐνιαυτοῦ 
κ ’ ι ) “ ι 3 Α ΄ 

10 τὴν πρόσοδον" λινοποιοὺς δ᾽ εἴποσν τὸν ἀἄριϑμον, τετταρά- 
- δ -" 39 - 3 - 

κοντὰ μνῶν ὑποκειμένους, οὗ δώδεκα μνᾶς ἀτελεῖς αὐτῷ προσ- 

: "οί ίου δ᾽ εἰς τόλ ἐπὶ ὃ  δεὸ : ἔφερον᾽ ἀργυρίου δ᾽ εἰς τάλαντον ἐπὶ δραχμῇ δεδανεισμένον, 
Ἔ , - - » - 

οὗ τόπος ἐγίγνετο τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκώστου πλεῖον ἢ ἑπτὰ μναῖ. 
15 καὶ ταῦτα μὲν ἐνεργὰ κατέλιπεν, ὡς καὶ αὐτοὶ οὗτοι ὁμολογή- 

Ξ' » ᾽ 

σουσιν" ὧν γίγνεται, τοῦ μὲν ἀρχαίου κεφάλαιον τέτταρα τάλαν- 
τα καὶ πεντακισχίλιαι, τὸ δ᾽ ἔργον αὐτῶν πεντήκοντα μναῖ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ἑκάστου. χωρὶς δὲ τούτων ἐλέφαντα μὲν καὶ σίδηρον, 

20 ὃν κατειργάζοντο, καὶ ξύλα κλίνεια εἰς ὀγδοήκοντα μνῶν ἀξίαν, 

κηκίδα δὲ καὶ χαλκὸν ἑβδομήκοντα μνῶν ἐωνημένα, ἔτι δ᾽ οἴκίαν 

τρισχιλίων, ἔπιπλα δὲ καὶ ἐκπώματα καὶ χρυσία καὶ ἱμάτια καὶ 
κόσμον τῆς μητρὸς ἄξια σύμπαντα ταῦτα εἰς μυρίας δραχμὰς, 

96 ἀργυρίου δ᾽ ἔνδον ὀγδοήκοντα μνᾶς. καὶ ταῦτα μὲν οἴκοι κα- 
, ’ Ξ κ 7).ϑ,.0δὁ ᾿ -Ὁ- Ε7} δ᾽ ἐμ 58 

τέλιπε πανταὶ ναυτικὰ δ᾽ ἑβδομήκοντα μνᾶς, ἔκδοσιν παρὰ Ξου- 
; ἢ ΔΙ ’ 8 -“ ᾿ -“ , 

ϑῳ, τετρακοσίας δὲ καὶ δισχιλίας ἐπὶ τῇ τραπέζῃ τῇ Πασίωνος, 
-Ὁ ’ Α - ’ 

ξξακοσίας δ᾽ ἐπὶ τῇ Πυλάδου, παρὰ Φημομέλεν δὲ τῷ “ἁήμωνος 
817 υἱεῖ χιλίας καὶ ξξακοσίας, πατὰ διακοσίας δὲ καὶ τριακοσίας 

Ο -»" [4 ε » 

ὁμοῦ τι τάλαντον διακεχρημένον. καὶ τούτων αὖ τῶν χρημάτων 
τὸ κεφάλαιον πλέον ἢ ὀκτὼ τάλαντα καὶ τριάκοντα μναῖ γίγνεται. 

5 συμπάντων δ᾽ εἰς τέτταρα καὶ δέκα τάλαντα εὑρήσετε σκοποῦν- 
" » 2 " Ξ3 . 

τες. χαὶ τὸ μὲν πλῆϑος τῆς οὐσίας τοῦτ ἦν τὸ καταλειφϑὲν, 
ὦ ἄνδρες δικασταί. ὅσα ὃ’ αὐτῆς διακέκλεπται, καὶ ὅσα ἰδία 

τῷ 2 -- ἣ 
ἕκαστος εἴληφε, παὶ ὑπόσα κοινῇ πάντες ἀποστεροῦσιν, οὐκ 

᾽ ο “ 3 3 
10 ἐνδέχεταν πρὸς τὸ αὐτὸ ὕδωρ εἰπεῖν, ἀλλ ἀνάγκη χωρὶς ἕχα- 

στον διελεῖν ἐστιν. ἃ μὲν οὖν Δημοφῶν καὶ Θηριππίδης ἔχουσι 
-» » , - μ- δδ 

τῶν ἐμῶν, τότ᾽ ἐξαρκέσει περὶ αὐτῶν εἰπεῖν, ὅταν κατ᾽ αὐτῶν 
3 » . 

τὰς γραφὰς ἀπενέγκωμεν᾽ ἃ δὲ τοῦτον ἔχοντα ἐλέγξουσιν ἐκεῖ- 
᾿ ἿΝ 2 5 νοι ᾽ ΄ " ΄ » ΄ 

15 νοι, καὶ ἔγωγ᾽ οἶδα αὐτὸν εἰληφότα, περὶ τουτων ἤδη ποιήσο- 
δ ω Μ᾿ 35 ᾿ ἢ τῇ 

μαι τοὺς λόγους πρὸς ὑμᾶς. πρῶτον μὲν οὖν ὡς ἔχει τὴν προῖ- 
2 “ῳ Ὁ “- » κα, τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς, τοῦϑ᾽ ὑμῖν ἐπιδείξω, μετὰ δὲ ταῦτα 

᾿ ᾿ - Ω Ἐ μ᾿ “ " ’ τ 
παὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. οὗτος 

ι Ὁ κα ι " -"-" 4 ΄, » Χ 9 . 
50 γὰρ εὐϑυς μετα τὸν τοῦ πατρὸς ϑανατον ὥκπει τὴν οἰκίαν εἰσ- 

Ι ᾿ . ᾿ ΄ . ΄ σὰ 
ελϑὼν κατὰ τὴν ἐκείνου διαϑήκην καὶ λαμβάνεν τά τε χρυσία 

»" Α . ΄ " 

νῆς μητρὸς καὶ τὰ ἐκπώματα τὰ καταλειφϑέντα, (καὶ ταῦτα μὲν 
ς ’ “" -" - 

ὡς εἰς πεντήκοντα μνᾶς εἶχεν,) ἔτε δὲ τῶν ἀνδραπόδων τῶν πι- 
᾿ 



ὔ 

ΚΑΤΑ 3ΞΦΦΟΒΟΥ͂ Ἅ. 8 

σπρασκομένων παρά τε Θηριππίδου καὶ “ηἡμοφῶντος τὰς τιμὼς 35 
ἐλάμβανεν, ἕως ἀνεπληρώσατο τὴν προῖκα, τὰς ὀγδοήκοντα; 
μνᾶς. καὶ ἐπειδὴ εἶχεν, ἐκπλεῖν μέλλων εἰς Κέρκυραν τριήραρ- 
χος, ἀπεγράψατο ταῦτα πρὸς Θηριππίδην ἔχοντα ἑαυτὸν, καὶ 
ὡμολόγει κεκομίσϑαι τὴν προῖκα. καὶ τούτων μὲν πρῶτον 4η- 818 
μοφῶν καὶ Θηριππίδης, οἵ τούτου συνεπίτροποι, μάρτυρές εἰσιν" 

ἔτι δὲ καὶ ὡς αὐτὸς ὠιιολόγει ταῦτ᾽ ἔχειν, Δημοχάρης τε ὁ Δευ- 
χονοεὺς, ὃ τὴν τηϑίδα τὴν ἐμὴν ἔχων, καὶ ἄλλον πολλοὶ μάρ- 5 
τυρες γεγόνασιν. οὐ γὰρ διδόντος τούτου σῖτον τῇ μητρὶ, τὴν 
δὲ προῖκα ἔχοντος, οὐδὲ τὸν οἶκον μισϑοῦν ἐθέλοντος, ἀλλὰ 
μετὰ τῶν ἄλλων ἐπιτρόπων διαχειρίζειν ἀξιοῦντος, ἐποιήσατο 

λόγους περὶ τούτων ὃ Δημοχάρης. οὗτος δ᾽ ἀκούσας οὔτ᾽ ἠμ- 
φισβήτησε μὴ ἔχειν, οὔτε χαλεπῶς ἤνεγκεν, ὡς οὐκ εἰληφὼς, 10 
ἀλλ ὡμολόγει, καὶ ἔτι μιπρὸν ἔφη πρὸς τὴν ἐμὴν μητέρα περὶ 
χρυσιδίων ἀντιλέγεσθαι᾽ τοῦτ᾽ οὖν διευχρινησάμενος, καὶ περὶ 
τῆς τροφῆς καὶ περὶ τῶν ἄλλων ποιήσειν οὕτως», ὥστ᾽ ἔχειν 
μὸι πάντα καλῶς. καίτοι, εἰ φανήσεται πρός τε τὸν Δημοχάρην 15 
ταῦϑ' ὡμολογηκὼς καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, οἱ παρῆσαν, παρά 

τε τοῦ Δημοφῶντος καὶ τοῦ Θηριππίδου τῶν ἀνδραπόδων εἰς 
τὴν προῖκα τὰς τιμὲς εἰληφὼς, αὐτός 8’ ξαυτὸν ἔχειν τὴν προῖκα 
ἀπογράψας πρὸς τοὺς συνεπιτρόπους, οἰκῶν τε τὴν οἰκίαν, 90 

ἐπειδὴ τάχιστα ἐτελεύτησεν ὃ πατὴρ, πῶς οὐκ ἐκ πάντων ὁμο- 
λογουμένου τοῦ πράγματος εὑρεϑήσεταν φανερῶς τὴν προῖκα, 
τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς, κπεκομισμένος, καὶ λίαν ἀναιδῶς μὴ λα- 

βεῖν ἐξαρνούμενος; ἀλλὰ μὴν ὡς ἀληϑὴ λέγω, λάβε τὰς μαρτυ- 25 
οίας καὶ ἀνάγνωϑι. 

ΘΟ Ἔ 

Τὴν μὲν τοίνυν προῖκα τοῦτον τὸν τρόπον ἔχεν λαβών. μὴ 
γήμαντος δ᾽ αὐτοῦ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν, ὃ μὲν νόμος κελεύει 

» 3 - » 

τὴν προῖκα ὀφείλειν ἐπ’ ἐννέα ὀβολοῖς, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ δραχμῇ μό- 819 
’ , ΒΩ -»" [4 3 3 » ν ᾿ 

νον τίϑημι. γίγνεται δὲ, ἄν τις συντιϑῇ, τό τ᾽ ἀρχαῖον καὶ τὸ 

ἔργον τῶν δώδεκα ἐτῶν μάλιστα τρία τάλαντα. καὶ ταῦτα μὲν 
Ὁ δι σὰ ’ὔ ’ Ν, "ὦν δ ᾽ὔ 

οὕτως ὑμῖν ἐπιδείκνυμι λαβόντα καὶ ἔχειν ὁμολογήσαντα μαρτύ- 5 

ρῶν ἐναντίον τοσούτων. ἄλλας τοίνυν ἔχει τριάκοντα μνᾶς, τοῦ 

ἐργαστηρίου λαβὼν τὴν πρόσοδον" καὶ ἀναισχυντότατ᾽ ἀνϑρώ- 
3 ἂν τος , 5 ὩΣ 1.6 ᾿ , , σῶν ἀποστερεῖν ἐπιχεχείρηκεν. ἐμοὶ δ᾽ ὁ πατὴρ κατέλιπε τριά- 

κοντὰ μνῶς ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν πρόσοδον᾽ ἀποδομένων δὲ τούτων 10 



[ ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
- 

τὰ ἡμίσεα τῶν ἀνδραπόδων, πεντεκαίδεκά μοι μνῶς γίγνεσθαι 
φιατὰ λόγον προσῆτε. Θηριππίδης μὲν οὖν, ἑπτὰ ἔτη τῶν ἀν- 
δραπόδων ἐπιμεληϑεὶς, ἕνδεκα μνᾶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέφηνε, τέτ- 

ἐν » 4. ἢ ἐν Ἃ δ "ὦ 
ταρσι μναῖν καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἔλαττον ἢ οσον προσῆκε λο- 

15 γιξόμενος᾽ οὗτος δὲ, δύ ἔτη τὰ πρῶτα ἐπυμεληϑέλον οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

ἀποδείκνυσιν, ἀλν ἐνίοτε μέν φησιν ἀργῆσαι τὸ ἐργαστήριον, 

ἐνίοτε δ᾽, ὡς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐπεμελήϑη τούτων, ὃ ὃ’ ἐπίτρο- 
΄ δὲ, 8 “ ΜΕ, ΄ 3. ..00 " 

πος Μιλύας, ὁ ἀπελεύϑερος ὁ ἡμέτερος, διώκησεν αὐτὰ, καὶ 

40 παρ᾽ ἐκείνου μοι προσήκει λόγον λαβεῖν. ἂν οὖν καὶ νῦν εἴπῃ 
τινὰ τούτων τῶν λόγων, ῥαδίως ἐλεγχϑήσεταν ψευδόμενος. ἐὰν 

ἡ 3 -“ ξ΄ 3 [4 2 

μὲν οὖν ἀργὸν φῇ γενέσϑαι, λόγον αὐτὸς ἀπενήνοχεν ἀναλω- 
΄ 3 ᾽ , » ᾽ 5 ΞΔ. ὐφν σι ᾿ 9 

μάτων, οὔκ εἰς σιτία τοῖς ἀνθρώποις, αλλ᾽ εἰς ἔργα, τον εἰς 

45 τὴν τέχνην ἐλέφαντα καὶ μαχαιρῶν λαβὰς καὶ ἄλλας ἐπισκευὰς, 

ὡς ἐργαζομένων τῶν δημιουργῶν᾽ ἔτι δὲ Θηριππίδῃ τριῶν ἀν- 
3 - » -» 3 

δραπόδων, ἃ ἦν αὐτῷ ἐν τῷ ἐμῷ ἐργαστηρίῳ, μισϑὸν ἀποδε- 
ν - , 

δωπέναν λογίζεται. καίτοι γε, μὴ γενομένης ἐργασίας, οὔτε 

820 ἐκείνῳ λαβεῖν μισϑὸν, οὔτ᾽ ἐμοὶ τὰ ἀναλώματα ταῦτα λογισϑῆ- 
ναι προσῆκεν. εἰ δ᾽ αὖ γενέσϑαι μὲν φήσει, τῶν δ᾽ ἔργων ἀπρα- 

Ξ: τα ΄ 
φίαν εἶναι, δεῖ δήπου τά γε ἔργα αὐτὸν ἀποδεδωκότα μοι φοί- 

5. νεσϑαι, καὶ, ὧν ἐναντίον ἀποδέδωκε, παρασχέσϑαι μάρτυρας. 
’ » -» 

εἰ δὲ μηδὲν τούτων πεποίηκε, πῶς οὐκ ἔγχει τὴν πρόσοδον δυοῖν 
ἐτοῖν τὴν ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου, τὰς τριάκοντα μνᾶς, φανερῶς 
οὕτω τῶν ἔργων γεγενημένων; εἰ δ᾽ αὖ τούτων μὲν μηδὲν ἐρεῖ, 

7 κι ’ , - 

Μιλύαν δ᾽ αὐτὰ φήσειν πάντα διῳγηκέναι, πῶς χρὴ πιστεύειν, 
10 ὅταν φῆ τὰ μὲν ἀναλώματα αὐτὸς ἀνηλωχέ λέον " ἢ ὅταν φῇ τὰ μ μ αὐτὸς ἀνηλωκέναι, πλέον ἢ πεν- 

4 - » 

ταχοσίας δραχμας, λῆμμα δ᾽ εἴ τι γέγονεν, ἐκεῖνον ἔχειν ; ἐμοὲ 
ι ᾿ -» 23 , μ ’ ΄ ΄ 

μὲν γὰρ δοκεῖ τοὐναντίον ἂν γενέσϑαν τούτων, εἰ καὶ Μιλύας 
» - Η 3 - "» 

αὐτῶν ἐπεμελεῖτο, τὰ μὲν ἀναλώματ᾽ ἐκεῖνος ἀναλῶσαι, τὰ δὲ 
χ - “- » 

15 λήμματα οὗτος λαβεῖν » εἶ τι δεῖ τεκμαίφεσϑαι πρὸς τὸν ἄλλον 
αὐτοῦ τρύπον καὶ τὴν ἀναίδειαν. λάβε οὖν τὰς μαρτυρίας ταύ- 

τὰς καὶ ἀνάγνωθϑι αὐτοῖς. 

Ὁ ΉΒΗΝ ἘΠΊ ΡΟΝ ΎΙΣ 

40 Ταύτας τοίνυν ἔχει τὰς τριάκοντα μνᾶς ἀπὸ τοῦ ἐργαστη- 
ρίου καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ὀκτὼ ἐτῶν" ὃ ἐὼν ἐπὶ δραχμῇ τις τι- 
ϑῇ μόνον, ἄλλας ὁμοῦ τριάκοντα μνᾶς εὑρήσει. καὶ ταῦτα μὲν 
ἰδίᾳ μόνος εἴληφεν' ἃ συντεθέντα πρὸς τὴν προῖκα μάλιστα 
τέτταρα τάλαντα γίγνεται σὺν τοῖς ἀρχαίοις. ἃ δὲ μετὰ τῶν 

» 



ΚΑΤΑ ΑΦΟΒΟΥ Α. Υ 

ἰ.. »" Δ 

ἄλλων ἐπιτρόπων κοινῇ διήρπακε, καὶ ὅσα ἔνια μηδὲ καταλεῖι-- 95 
» ΄ 3 » - -» 

φϑῆναι παντάπασιν ἡμφισβήτηκε, ταῦϑ' ὑμῖν ἤδη ἐπιδείξω καϑ' 
ἕκαστον. πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῶν π"λινοποιῶν, οὖς κατέλιπε 

[ν ι 2 Φ - 
μὲν ὁ πατὴρ, ἀφανίζουσι δ᾽ οὗτοι, τετταράκοντα μὲν μνῶν 
δ . 3 »" 
ὑποκειμένους, εἴκοσι δ᾽ ὄντας τὸν ἀριϑμὸν, ἐπιδείξω ὑμῖν, ὡς 891 

3 ᾿ς »" »" 

λίαν ἀναιδῶς καὶ φανερῶς μὲ ἀποστεροῦσι. τούτους γὰρ κατα- 
ὡ ΕΞ . λειφϑῆναν μὲν οἴκον παρ’ ἡμῖν πάντες ὁμολογοῦσι; καὶ τὰς 

᾽ »"Ὕ ’ - - - 

δώδεκα μνᾶς ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ τῷ πατρὶ γίγνεσϑαί φασιν, 5 
ΓΕ Η » 4 7 Ὡς Ξ ᾽ , ᾿ 2 ον ΓΚ, 

αὐτοὶ δὲ λῆμμα μὲν παρ’ αὐτῶν ἐν δέκα ἔτεσιν οὐδὲν ἐμοὶ γε- 
, 2 , 3212 3 οι ΄ 2 ΄ ᾿ 

γενημένον ἀποφαίνουσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ μικρόν. ἀναλώματος δὲ κε- 
7, ᾽ ᾽ ᾿ ι 3η - , , . ᾽ φάλαινον εἰς αὐτοὺυς οὐτὸς ὀλίγου δεῖν λογίξεταν χιλίας" εἰς 
» ᾽ 

τοῦτ ἀναιδείας ἐλήλυϑεν. αὐτοὺς δὲ τοὺς ἀνθρώπους, εἰς ος 10 
-" 3 - 

ταῦτ᾽ ἀνηλωκέναν φησὶν, οὐδαμοῦ μοι παραδεδώκασιν, ἀλλὰ 
, -" πάντων κενώτατον λόγον λέγουσιν, ὡς ὃ ὑποϑεὶς τῷ πατρὲ 
᾽ , 3 

τἀνδράποδα πονηρύτατος ἀνθρώπων πάντων ἐστὶ, καὶ ἐράνους 
δ 

τε λέλοιπε πλείστους καὶ ὑπέρχρεως γέγονε" καὶ τούτων οὐκ ὀλί- 15 
γους κεχλήκασι κατ᾽ ἐκείνου μάρτυρας. τὰ δ᾽ ἀνδράποδα ὅστις 
ἐστὶν ὃ λαβὼν, ἢ ὕπως ἐκ τῆς οἰκίας ἐξῆλϑεν, ἢ ὡς ἀφείλετό 
τις, ἢ πρός τινα δίκην ἥττηνταν περὶ αὐτῶν, οὐκ ἔχουσιν εἶἴ- 

» ᾽ - 
πεῖν. καίτοι, εἶ τι ἔλεγον ὑγιὲς, οὐκ ἂν κατὰ τῆς ἐκείνου πο- 

γηρίας παρείχοντο μάρτυρας, ἧς οὐδὲν προσῆκε φροντίζειν, ἀλλὰ 90 
τούτων ἂν ἀντελαμβάνοντο, καὶ τοὺς λαβόντας ἀπεδείκνυσαν, καὶ 

οι Ἃ 2 “« , - πο  ὙΣ 2 ΄ δ 
οὐδὲν ἂν αὐτῶν παρέλειπον. νῦν δ᾽ ὠμύτατ᾽ ἀνθρώπων ὁμο- 

- - , 

λογοῦντες καταλειφϑῆναι, καὶ λαβόντες ὡς αὐτοὺς, καὶ καρπω- 
, ᾿ ι ᾽ , » Ὡ“ ᾿ ΄ 

σάμενοι δέκα ἔτη τοὺς ἀνθρώπους, ἄρδην ὅλον τὸ ἐργαστήριον 95 
5 -οϑ δ 3 »" ᾿ 

ἀφανίζουσι. καὶ ταῦϑ' ὡς ἀληϑῆ λέγω, λάβε μοι τὰς μαρτυρίας 
᾽ 

καὶ ἀναγίγνωσκε. 

ΡΟ ΙΒ. ΓΔ. 822 

“τι τοίνυν οὐκ ἄπορος ἦν ὃ Μοιριάδης, οὐδ᾽ ἦν τῷ πα- 
τοὶ τοῦτο τὸ συμβόλαιον εἰς τἀνδράποδα ἠλιϑίως συμβεβλη- 
μένον, μεγίστῳ τεκμηρίῳ γνώσεσϑε. λαβὼν γὰρ ὡς ἕαυτὸν 5 
ἤάφοβος τοῦτο τὸ ἐργαστήριον, ὡς αὐτοὶ τῶν μαρτύρων ἠκού- 
σατε, καὶ δέον αὐτὸν, εἰ καί τις ἄλλος ἐβούλετο εἰς ταῦτα 

, - , , ,  ΨΨ σι 4 

συμβάλλειν, τοῦτον διακωλύειν, ἐπίτροπον γ᾽ ὄντα, αὐτὸς ἐπὶ 
΄ “. 3 , -" Ἂ: , Ἁ 

τούτοις τοῖς ἀνδραπόδοις τῷ Μοιριαδῃ πεντακοσίας δραχμὰς 10 

ἐδάνεισεν, ἃς ὀρϑῶς καὶ δικαίως παρ᾽ ἐκείνου κεκομίσϑαν ὦμο- 
- “Ὁ - » ’ 

λόγηκε. καίτοι πῶς οὐ δεινὸν, εἰ ἡμῖν μὲν πρὸς τῷ λῆμμά τι 



δ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

Φ᾽..9 ᾿ ἬΝ. ι ᾿ Α ᾿ἩΝΟῚ ὌΩΡ , ᾿ Ὁ" ῥ, 
ἀπ αὐτῶν μηδὲν γεγονέναν καὶ αὐτὰ τὰ υὑποτεϑέντωα ἀπολῶώλεν, 

΄ μ » ΚΟ ο΄ 15 οἱ πρότερον συνεβάλομεν, τῷ δ᾽ εἰς τὰ ἡμέτερα δανείσαντι καὶ 
3 » 

τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον πράξαντι καὶ οὗ τόκον καὶ τἀρχαῖα ἐκ 
͵ 4 Ὺ 

» ς , 9 , Α 3 , 2 ,ὔ ὔ 2 Α 
τῶν ἡμετέρων ἀποδέδονταν καὶ οὐδεμία ἀπορία γέγονεν: ἀλλὰ 

ι ς 3 - ΄ ΄ " ᾿ π τα 
, μὴν ὡς ἀληϑὴῆ λέγω; λαβὲ μον τὴν μαρτυρίαν καὶ ἀναγνῶϑι. 

ΜΆ. ΤΩ ῬΟΙΡ. 

40 Σχέψασϑε τοίνυν, ὅσον ἀργύριον οὗτοι παρὰ τοὺς πλινο- 
ποιοὺς κλέπτουσι" τετταράκοντα μὲν μνᾶς, αὐτὸ τὸ ἀρχαῖον, 

δέκα δ᾽ ἐτῶν τὸ ἔργον αὐτῶν, δύο τάλαντα" δώδεκα γὰρ μνᾶς 

ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν πρόσοδον αὐτῶν ἐλάμβανον. ἄρα 

55 μικρόν τι καὶ ἐξ ἀφανοῦς; πόϑεν; καὶ παραλογίσασϑαι δάδιον; 
ἀλὴ οὐ φανερῶς οὑτωσὶ μικροῦ δεῖν τρία τάλαντα ταῦτα ἀνὴρ- 
πάκασιν ; ὧν κοινῇ διαπεφορημένων, τὸ τρίτον δήπου μέρος παρὰ 

τούτου μοι προσήξει κεκομέσϑαι. καὶ μὴν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ 
ὃ2 τὰ περὶ τοῦ ἐλέφαντος καὶ σιδήρου τοῦ καταλειφϑέντος παραπλή-. 

σιά πως τούτοις πεποιήπασιν᾽ οὐδὲ γὼρ τοῦτον ἀποφαίνουσι. καί- 

τοι κεκτημένον μὲν τοσούτους κλινοποιοὺς, κεκτημένον δὲ μαχαι- 

5. ροποιοὺς, οὐχ οἷόν τε μὴ οὐχὶ καὶ σίδηρον καὶ ἐλέφαντα καταλιπεῖν, 
ἀλλ ἀνάγκη ταῦτά γ᾽ ὑπάρχειν. τίνα γὰρ ἂν εἰργάξοντο, τού- 
των μὴ ὑπαρξάντων; τὸν τοίνυν πλέον ἢ πεντήκοντα ἀνδράποδα 

10 κεκτημένον καὶ δυοῖν τέχναιν ἐπιμελούμενον, ὧν ϑάτερον ἐργα- 

στήριον εἰς τὰς κλίνας δαδίως δύο μνᾶς τοῦ μηνὸς ἀνήλισκεν 
ἐλέφαντος, τὸ δὲ μαχαιροποιεῖον οὐκ ἔλαττον ἢ τοσοῦτον ἕτερον 

σὺν σιδήρῳ, τοῦτον οὔ φασι καταλιπεῖν οὐδὲν τούτων εἰς τοῦτ᾽ 

15 ἀναιδείας ἐληλύϑασιν. ὅτι μὲν οὖν οὐ πιστὰ λέγουσι, καὶ ἐκ 
τούτων αὐτῶν δάδιόν ἐστι μαϑεῖν. ὅτι δ᾽ ἐκεῖνος κατέλιπε το-- 

σοῦτον τὸ πλῆϑος, ὥστε μὴ μόνον ἱκανὸν εἶναι κατεργάξεσϑαν 
τοῖς ἑαυτοῦ δημιουργοῖς, ἀλλὰ καὶ τῷ βουλομένῳ προσωνεῖσϑαι 

20 τῶν ἄλλων, ἐκεῖϑεν φανερὸν, ὅτι αὐτός τε ἐπώλει ζῶν καὶ 4η- 
μοφῶν καὶ οὗτος, τοῦ πατρὸς ἤδη τετελευτηκότος, ἐκ τῆς οἷ- 

κίας τῆς ἐμῆς ἀπεδίδοντο τοῖς βουλομένοις. καίτον πόσον τινὰ 
χρὴ τὸν πκαταλειφϑέντα νομίζειν εἶναι, ὅταν φαίνηται τηλικού- 

35 τοῖς τε ἐργαστηρίοις ἐξαρκῶν καὶ χωρὶς ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων 
πιπρασκόμενος; ἀρ’ ὀλίγον; ἀλλ οὐ πολλῷ πλείω τῶν ἐγκεκλη- 
μένων; λόβε τοίνυν τὰς μαρτυρίας ταυτασὶ καὶ ἀνάγνωϑε αὖ- 
τοῖς. 



ΚΑΤΑ͂ ΑΦΟΒΟΥ Α. 9 

ΡΥ Θ  Ὡῆ, 824 

Τούτου τοίνυν τοῦ ἐλέφαντός ἔστι πλέον ἡ) τάλαντον, ὃν 
οὔτε αὐτὸν οὔτε τὸ ἔογον μον ἀποφαίνουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον 
ἄρδην ἀφανίζουσιν ὅλον. ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, παρὰ ὅ 
τὸν λόγον, ὃν ἀποφέρουσιν, ἐξ ὧν αὐτοὶ λαβεῖν ὁμολογοῦσιν, 
ἐπιδείξω ὑμῖν τρεῖς μὲν ὄντας αὐτοὺς πλέον ἢ ὀκτὼ τάλαντα ἐκ 
τῶν ἐμῶν ἔχοντας, ἰδία δ᾽ ἐκ τούτων "ἄφοβον τρία τάλαντα καὶ 
χιλίας εἰληφότα, τά τ ἀναλωμένα χωρὶς τούτων πλείω τιϑεὶς 10 
καὶ ὅσα ἐκ τούτων ἀπέδοσαν ἀφαιρῶν, ἵν᾽ εἰδῆτε, ὅτι οὐ μι- 
πᾶς ἀναιδείας τὰ ἐγχειρήματ᾽ αὐτῶν ἐστι. ἐυβεῶ γὰρ ἐκ τῶν 

ἐμῶν ὁμολογοῦσιν, ο οὗτος μὲν ὀκτὼ καὶ ἑκατὸν μνᾶς χωρὶς ὧν 
ἔχοντ᾽ αὐτὸν ἐγὼ ἐπιδείξω νῦν, Θηριππίδης δὲ δύο τάλαντα, 15 

“ημοφῶν δ᾽ ἑπτὰ καὶ ὀγδοήκοντα μνᾶς. τοῦτο δέ ἐστι πέντε 
τάλαντα καὶ πεντεκαίδεκα μναῖ. τούτου τοίνυν ὃ μὲν οὐκ ἀϑρόον 

ἐλήφϑη, σχεδόν εἰσιν ἑβδομήκοντα μναῖ καὶ ἑπτὰ, ἡ πρόδοδος 
εἣ ἀπὸ τῶν ἀνδραπόδων" ὃ δ᾽ εὐθὺς ἔλαβον οὗτοι, μικροῦ δέον 90 
τέτταρα τάλαντα" οἷς τὸ ἔργον ὧν προσϑῆτε ἐπὶ δραχμῇ μόνον 
τῶν δέχα ἐτῶν, ὀχτὼ τάλαντα εὑρήσετε σὺν τοῖς ἀρχαίοις καὶ 

χιλίας γιγνομένας. τὴν μὲν τοίνυν τροφὴν ἀπὸ τῶν ἑβδομήκοντα 95 

καὶ ἐπτὰ μνῶν λογιστέον τῶν ἀπὸ τοῦ ἐργαστηρίου γιγνομένων" 
Θηυιππίδης γὰρ ἑπτὰ μνᾶς ἐδίδου καϑ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς 
ταῦτα, καὶ ἡμεῖς τοῦτο λαβεῖν ὁμολογοῦμεν. ὥστε, ἑβδομήκοντα 

μνᾶς ἐν τοῖς δέκα ἔτεσιν εἰς τροφὴν τούτων ἡμῖν ἀνηλωκότων, 835 
τὸ περιὸν τὰς ἑπτακοσίας προστίϑημι αὐτοῖς, καὶ τούτῳ πλείω 
εἰμὶ τεϑεικώς. δ᾽ δέ μοι δοκιμασϑέντι παρέδοσαν, καὶ ὅσον εἰς 
τὴν πόλιν εἰσενηνόχασι, τοῦτο ἀπὸ τῶν ὀκτὼ ταλάντων καὶ τοῦ 5 

προσόντος ἀφαιρετέον ἐστίν. ἀπέδοσαν μὲν τοίνυν οὗτος καὶ 
Θηριππίδης μίαν καὶ τριάκοντα μνᾶς, εἰσφορὰς δ᾽ εἰσενηνοχέναι 
λογίζονται δυοῖν δεούσας εἴκοσι μνᾶς ἐγὼ δ᾽ ὑπερβαλὼν καὶ 
τοῦτο ποιήσω τριάκοντα μνᾶς, ἵνα πρὸς ταῦτα μηδ᾽ ἀντειπεῖν 10 
ἔχωσιν. οὐκοῦν, ἂν ἀφέλητε τὸ τάλαντον ἀπὸ τῶν ὀχτὼ τα- 
λάντων, ἑπτὰ τὰ λειπόμενά ἐστι" καὶ ταῦτ᾽ ἐξ ὧν αὐτοὶ ὅμο- 
λογοῦσι λαβεῖν τούτους ἔχειν ἐστὶν ἀναγκαῖον. τοῦτο τοίνυν, εἶ 

καὶ τἄλλα πᾶντα ἀπαστεροῦσιν ἀρνούμενοι μὴ ἔχειν, ἀποδοῦναι 15 
προσῆκεν, ὁμολογοῦντάς γε λαβεῖν ταῦτα ἐκ τῶν ἐμῶν. νῦν δὲ 
τί ποιοῦσιν ; ἔργον μὲν οὐδὲν ἀποφαίνουσι τοῖς χρήμασιν, αὐτὰ 
δὲ τὰ ἀρχαῖα πάντα ἀναλωκέναν φασὶ σὺν ταῖς ἑπτὰ καὶ ξβδο- 
μήκοντα μναῖς, Δημοφῶν δὲ καὶ προσοφείλοντας ἡμᾶς ἐνέγραψε. 20 



10 ΜΜ“ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

"Ὁ : ͵ « ᾿ ᾿ ᾿ , » 9 ἐν ον . 
'ταῦτ οὐ μεγαλὴ καὶ περιφανὴς ἀναισχυντία; ταῦτ οὐχ ὑπερβολὴ 

-" 3 ᾽ -» 

δεινῆς αἰσχροκερδείας; τί οὖν ποτ᾽ ἐστὶ τὸ δεινὸν, εἰ μὴ ταῦτα 
΄: ,ὔ ἰ δι ἂν τ , ᾿ 3 δεν 

δόξεν τηλικαύτας ὑπερβολὰς ἔχοντα ; οὗτος τοίνυν τὸ καϑ' αὐτὸν 
ΡῚ 3 κ᾿ π᾿.» ν » » δ »" 2) 4 ον " Ἁ 
25 ὀχτὼ καὶ ἕκατον μνᾶς λαβεῖν ομολογῶν ἔχεν καὶ αὐτὰς καὶ τὸ 

᾿ -" ΄ 2,» ’ ΄ ΄ Α ’ὔ ᾿" 
ἔργον τῶν δέκα ἐτῶν, μαλιστα τρία τάλαντα καὶ χιλίας. καὶ 

ῦϑ᾽ ὡς ἀληϑὴ λέ ὶ ἐν τοῖς λό ἴς τῆς ἐ Ὶ ταῦϑ ὡς ἀληϑήὴ λέγω, παὶ ἐν τοῖς λύγοις τοῖς τῆς ἐπιτροπῆς 
᾿ - “οὐ δ᾽ ιν -“ » ΄ 3 , 

890 τὸ λῆμμα τοῦϑ' ἕκαστος ομολογῶν λαβεῖν ἁπαν ἀναλωκέναν λο- 
᾽ ΄ 

γίζεται, λάβε τὰς μαρτυρίας καὶ ἀνάγνωϑι. 

ΤΠ υυοδοδάναι 

Ἔν ἢ ΄ - 
Ἐπ Νομίζω τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, περὶ τούτων ἱκανῶς 

μὲν ὑμᾶς μεμαϑηκέναι, καὶ ὅσα κλέπτουσι, καὶ ὅσα καπουργοῦ- 
" ᾿ 

σιν ἕκαστος αὐτῶν. ἔτι δ᾽ ἀκριβέστερον ἔγνωτ᾽ ἂν, εἴ μοι τὰς 
τ 2 » 3 

διαϑήκας, ὃς ὃ πατὴρ κατέλιπεν, οὗτοι ἀποδοῦναι ἠϑέλησαν. 
Ξ 

10 ἐν γὰρ ἐκείναις ἐγέγραπτο, ὥς φησιν ἡ μήτηρ, ἃ κατέλιπεν ὁ 
᾿ “ δὲν τω ὧν ΄ - " ᾿ Η 

πατὴρ ἅπαντα, καὶ ἐξ ὧν ἔδει τούτους λαβεῖν τὰ δοϑέντα, καὶ 
3 -“ 3 - - 

τὸν οἶκον ὅπως μισϑώσουσι. νῦν δ᾽ ἀπαιτοῦντος ἐμοῦ, κατα- 
-" » 3 - 

λειφϑῆναν μὲν ὁμολογοῦσιν, αὐτὰς δ᾽ οὐκ ἀποφαίνουσι. ταῦτα φυη μ ΜΌΛΔΟΥ ᾽ 
- ’ - 9 Ἷ » -" 

15 δὲ ποιοῦσι τό τε πλῆϑος οὐ βουλόμενοι καταφανὲς ποιῆσαι τῆς 
3 τ ’ 

οὐσίας τὸ καταλειφϑὲν, ὃ διηρπάκασιν οὗτοι, τὰς τε δωρεὼς 
- 3 ἝΞ 3 - - 

ἵνα μὴ δοκῶσιν ἔχειν, ὥσπερ οὐκ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐλεγ- 
, . , 7, 3 2 - " ᾽ ᾿ 4 ᾿ 

χϑησύμενοι δαδίως. λάβε δ᾽ αὐτοῖς τὰς μαρτυρίας, ὧν ἐναντίον 
2 3 ’, 

ἀπεκρίναντο, καὶ ἀναγνῶωϑι. 

20 ὩῸ ῬιΌΩΡΟΕ ΨΗΟΝ 

Οὗτος διαϑήκην μὲν γενέσϑαν φησὶν, καὶ τοὶ δύο τάλαντα 
-“ κ ᾿ ᾿, ΄ - ’ - - 

“Ζημοφῶντι, καὶ τὰς ογδοήκοντα μνᾶς τουτῷ δοϑῆναν μαρτυρεῖ, 
᾿ πὰ ᾿ » [ , Η 3 

τὰς δ΄ ἑβδομήκοντα μνᾶς, ἃς Θηριππίδης ἔλαβεν, οὐ προσγρα- 

95 φῆναί φησιν, οὐδὲ τὸ πλῆϑος τῆς οὐσίας τὸ καταλειφϑὲν, οὐδὲ 
τὸν οἶκον ὕπως μισϑώσουσιν᾽ οὐ γὰρ αὐτῷ συμφέρει προσο- 
μολογῆσαι ταῦτα. λάβε δὴ τὴν τούτου ἀπόκρισιν. 

897 ΜΆΡΡΡ ΎΡῬΩΣ 

Οὗτος αὖ τὴν μὲν διαϑήκην γενέσϑαι φησὶ, καὶ τὸ ἀργύ- 
θίον ἐκ τοῦ χαλκοῦ καὶ τῆς κηκίδος ἀποδοϑῆναι τῷ Θηριππίδῃ, 

5 ὃ ἐκεῖνος οὔ φησι, καὶ τὰ δύο τάλαντα τῷ “«ημοφῶντι. περὶ 



ΤΑ  ΘΘΟΒΟΣ Ἃ, 1 

»Ὕ ΡΣ » δὰ 

δὲ τῶν αὐτῷ δοϑέντων γραφῆναι μέν φησιν, οὐχ ὁμολογῆσαν 

δ᾽ αὐτὸς, ἵνα μὴ δοκῇ λαβεῖν. τὸ δὲ πλῆϑος τῆς οὐσίας οὐδ᾽ 
τ 2 ’ 7 ᾿ Π εν Ἁ - ᾿ 

οὗτος ἀποφαίνει καϑόλου τὸ καταλειφϑὲν, οὐδὲ τὸ μισϑοῦν τὸν 
3 ΄ -»Ἥ » »" 

οἶκον" οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τούτῳ συμφέρεν προσομολογῆσαν ταῦτο. δῆ- 10 

λον τοίνυν ἐστὶν οὐδὲν ἧττον τὸ πλῆϑος τῶν καταλειφϑέντων, καί- 
περ ἀφανιζόντων τούτων τὴν οὐσίαν, ἐκ τῶν διαϑηκῶν, ἐξ ὧν 

-»" 3 - , τοσαῦτα χρήματα ἀλλήλοις φασὶ δοϑῆναι. ὅστις γὰρ ἐκ τεττάρων 
Ω ᾿ , » Α , ΄ Η " δ᾿ κ ταλάντων καὶ τρισχιλίων τοῖς μὲν τρία τάλαντα καὶ δισχιλίας 15 

προῖκα δέδωκε, τῷ δ᾽ ἑβδυμήκοντα μνᾶς καρποῦσϑαι, φανερὸν 
ὧν ᾽ 3 -“ ,ὔ 

δήπου πᾶσιν, ὅτι οὐκ ἀπὸ μικρᾶς οὐσίας, ἀλλὰ πλέον ἢ διτιλα- 
τ -" - ᾽ " 

σίας ἧς ἐμοὶ κατέλιπε ταῦτ᾽ ἀφεῖλεν. οὐ γὰρ δήπου τὸν μὲν 
υἱὸν ἐμὲ πένητα ἐβούλετο καταλιπεῖν, τούτους δὲ, πλουσίους 20 

ὄντας, ἔτι πλουσιωτέρους ποιῆσαν ἐπεϑύμησεν, ἀλλ ἕνεκα τοῦ 
πλήϑους τῶν ἐμοὶ καταλειπομένων Θηριππίδῃ τε τοσοῦτον ἀρ- 

» κ . " “ ΒΩ »" 

γύριον καὶ Ζημοφῶντι τὰ δύο τάλαντα, οὔπω μέλλοντι τῇ ἀδεῖ- 

φῇ τῇ ἐμῇ συνοικήσειν, καρποῦσϑαι ἔδωκεν, ἵνα δυοῖν ϑάτε- 3 
΄ Ε ᾿ ᾿ , , ᾽ ᾿ Ξ: Ἢ 

ρον διαπράξαιτο, ἡ διὰ τὰ διδόμενα βελτίους αὐτοὺς εἶναι περὶ 
4 -“ 

τὴν ἐπιτροπὴν προτρέψειεν, ἢ, εἰ κακοὶ γίγνοιντο, μηδεμιᾶς 
’ δ -" ’ 

συγγνώμης παρ᾽ ὑμῶν τυγχάνοιεν, εἰ τοσούτων ἀξιωϑέντες τοι- 
ΒΝ δι ὦ» ᾿ , τ: , . ΙΝ Ὶ ᾿ “Οϑ 

αὔτ᾽ εἰς ἡμᾶς ἐξαμαρτάνοιεν. οὗτος τοίνυν καὶ αὐτὺς πρὸς τῇ 828 
κι ὶ ᾿Ὶ 9 ἀνο ᾿ ἅ , 4 ᾿Ὶ ΓΎ , »" ᾿ 

προικὶ καὶ τὰς ϑεραπαίνας λαβὼν καὶ τὴν οἰκίαν οἰκῶν, ἐπειδὴ 
-᾿ 3 » » ΄, 

δεῖ λόγον αὐτὸν δοῦναι τούτων, τὰ αὑτοῦ πράττειν φησί" καὶ 
» Φ 

εἰς τοσοῦτον αἰσχροκερδείας ἦλθεν, ὥστε καὶ τοὺς διδασκάλους ὁ 
3 . - Ω 

τοὺς μισϑοὺς ἀπεστέρηκε, καὶ τῶν εἰσφορῶν ἔστιν ἃς οὐ κατέ- 
ϑηκεν, ἐμοὶ δὲ λογίζεται. λάβε δὴ καὶ ταύτας: αὐτοῖς τὰς μαρ- 

᾽ 

τυρίας καὶ ἀνάγνωϑι. 

οι 

ΡΟ ΡΟ ΟΣ ΤΩ": 

» ᾿ , 
Πῶς οὖν ἄν τις σαφέστερον ἐπιδείξειε πάντα διηοπακότῳ 10 

» » 3 » 

καὶ μηδὲ τῶν μικρῶν ἀπεσχημένον, ἢ τοῦτον τὸν τρύπον ἐπι- 

δεικνὺς μετὰ τοσούτων μαρτύρων καὶ τεκμηρίων τὴν μὲν προῖκα 
λαβεῖν ὁμολογήσαντα καὶ ἔχειν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἐπιτρύπους 
ἀπογράψαντα, τὸ δ᾽ ἐργαστήριον κεχαρπωμένον αὐτὸν καὶ τὴν 15 

3 -»" πρόσοδον οὐκ ἀποφαίνοντα, τῶν δ᾽ ἄλλων τὼ μὲν πεπρακότα 
ΕἾ ᾿ ᾿ ᾽ 3 ’ ᾿ 3 ἴν δ ᾿ ’, 

καὶ τὰς τιμὰς οὐκ ἀποδεδωκότα, τὰ ὃ ὡς ἑαυτὸν λαβόντα καὶ 
»- 

ταῦτ᾽ ἠφανικότα, ἔτι δὲ παρὰ τὸν λόγον, ὃν αὐτὸς ἐπέδωκε, 20 
τοσαῦτα ἀλέπτοντα, πρὸς δὲ τούτοις τὴν διαϑήκην ἠφανικύτα, 

ἂν. ,. 4 ΄ Γ Ε “ ΄ , δ 

τὸ ἀνδράποδα πεπροκότα καὶ ταλλα οὕτῶ πάντα διρκηκοτα,)γ ὡς 
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οὐδ᾽ ἂν οἱ ἔχϑιστον διοιπήσαιεν; ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὕπως ἄν 
95 τις σαφέστερον ἐπιδείξειεν. ἐτόλμα τοίνυν πρὸς τῷ διαιτητῇ 

λέγειν, ὡς ἀπὸ τῶν χρημάτων χρέα τε πάμπολλα ἐκτέτιπεν 
ὑπὲρ ἐμοῦ Δημοφῶντι χαὶ Θηριππίδῃ τοῖς συνεπιτρόποις, καὶ 
ὡς πολλὰ τῶν ἐμῶν λάβοιεν, οὐδέτερον ξχων ἐπιδεικνύναι τού- 

δῷθτων. οὔτε γὰρ, ὡς ὀφείλοντά με κατέλιπεν ὃ πατὴρ, ἐν τοῖς 
γράμμασιν ἀναπέφηνεν, οὔϑ᾽, οἷς ἀποδεδωκέναι ταῦτ ἔφη, 
παρέσχηται μάρτυρας, οὔτ αὖ τὸν ἀριϑμὸν τῶν χρημάτων 
εἰς τοὺς συνεπιτρόπους ἐπανέφερεν, ὅσονπερ αὐτὸς φαΐνε- 

ὅ. ταῦ λαβὼν, ἀλλὰ πολλοῖς ἐλάττω χρήμασιν. ἐρωτηϑεὶς δ᾽ 
ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ ταῦτά τε καϑ' ἕκαστον, καὶ τὴν οὐσίαν 

τὴν αὑτοῦ πότερον ἐκ τῶν ἐπικαρπιῶν ἢ τἀρχαῖα ἀναλί- 
σκῶν διῴπηκε, καὶ πότερον οὕτως ἐπιτροπευϑεὶς ἀπεδέξατ ἂν, 

10 τοῦτον τὸν λύγον παρὼ τῶν ἐπιτρύπων, ἢ τἀρχαῖ ἀπολαβεῖν 
ὧν ἠξίου σὺν τοῖς ἔργοις τοῖς γεγενημένοις, πρὸς μὲν ταῦτ᾽ ἀπε- 

πρίνατο οὐδὲν, προὐκαλεῖτο δ᾽ ἐϑέλειν ἐπιδεῖξαί μοι τὴν οὐσίαν 

δέκα ταλάντων οὖσαν, εἶ δέ τι ἐλλείποι, αὐτὸς ἔφη προσϑήσειν. 

15 κελεύοντος δέ μου πρὸς τὸν διαιτητὴν ἐπὶδεικνύναι ταῦτα, οὐκ 
ἐπέδειξεν, οὐδ᾽ ὡς οἵ συνεπίτροποι παρέδοσαν, (οὐ γὰρ ἂν αὖ- 

» Ε τοῦ κατεδιήτησε,) μαρτυρίαν δ᾽ ἐνεβάλετο τοιαύτην, περὶ ἧς 
πειράσεταί τι λέγειν. ἐὰν μὲν οὖν καὶ νῦν ἔχειν μὲ φῇ, τίνος 

90 δό ΕῚ - 3. 4 Α Ἐ 9 δ ἃ , 9 ᾿’ παραδόντος, ἐρωτᾶτε αὐτὸν, καὶ καϑ' ἕκαστον παρασχέσϑαι μάρ- 
ΑἹ ἐξ: -» ν Ε ᾿᾽ »Ὕ » ϑ ΄ 

τυρας ἀξιοῦτε. ἐὰν δ΄ εἶναί μον φῇ, τοῦτον τὸν τρύπον κατα-᾿ 
- , ᾿ 

λογιζόμενος τὰ παρ᾽ ἑκατέρῳ τῶν ἐπιτρόπων, διπλασίοις ἐλάττω 
Γ ΄ ΕΔ 2 Ὶ » 3 νἢι βΘινν νι 

φανήσεται λέγων, ἔχοντα δ΄ οὐδὲν μᾶλλον ἀποφαίνων. ἐγὼ γὰρ, 
ΓῚ . « - »3. "» 3 9. " [2 3 ΄, ἀδι ἐὰ 

35 ὥςπερ καὶ τοῦτον τοσαῦτ ἔχοντ ἐξήλεγξα, οὕτω κἀκείνων ἕκά- 
3 342 ἢ ’ ᾽" 2 ’ Ὧν ὧδ ᾽ »» ϑὲὶ τὼς 

τερον οὐκ ἐλάττω τούτων ἔχοντα ἐπιδείξω. ὥστ’ οὐ τοῦτ᾽ αὐτῷ 
3 

λεκτέον, ἀλλ᾿ ὡς ἢ. αὐτὸς ἢ οἵ συνεπίτροποι παρέδοσαν. εἰ δὲ 
-» 3 » -" - μὴ τοῦτ᾽ ἐπιδείξει, πῶς χρη ταύτῃ τῇ προκλήσει προσέχειν ὑμᾶς 

δϑοτὸν νοῦν; οὐδὲν γὼρ μᾶλλον ἔχοντά με ἐπιδείκνυσι. πολλὰ τοί- 
-» .- [4 

νυν ἀπορηϑεὶς πρὸς τῷ διαιτητῇ περὶ πόντων τούτων καὶ 
3 [7 , ΄ » »" ψι Ὑ [2 ᾿ 

καϑ' ἕκαστον ἐξελεγχόμενος, ὠσπὲρ νῦν παρ. ὑμῖν, ἐτόλμησε 

5 ψεύσασθαι πάντων δεινότατον, ὡς τέτταρα μοι τάλαντα ὃ πα- 
ν Α τὴ κατέλιπε κατορωρυγμένα καὶ τούτων πυρίαν τὴν μητέρα 

» -» 5 2 » 3. .Ἀ. 

ἐποίησε. ταῦτα δ᾽ εἶπεν, ἵν᾽, εἰ μὲν καὶ νῦν αὐτὸν προσδοκή- 
“ὦ 3 9 - , 

σαιμν ἐρεῖν, ἀττολογούμενος περὶ αὐτῶν διατρίβοιμι, δέον ἕτερα 
10 αὐτοῦ με κατηγορεῖν πρὸς ὑμᾶς, εἰ δ᾽ ὡς μὴ δηϑησομένων πα- 

- 3 - 3 ΄ κ᾿ 
ραλείποιμι, νῦν αὐτὸς εἴποι, ἵνα' δοκῶν εἶναι πλοΐσιος ἧττον 
διὸ» δ -» , ᾿ κ᾿ ᾿Ὶ 3 δι “ «᾿ 

υὕῳ υμῶν ἐλεοίμην. καὶ μαρτυρίαν μὲν οὐδεμίαν ἐνεβάλετο τού- 
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[β - 2 »" 9 ΄ -" Α ’ Γ 

τῶν ὁ ταῦτ εἰπεῖν. ἀξιώσας, ψιλῷ δὲ λόγῳ γρησάμενος, ὡς 
’ ἄς 5δῳυ ’ δι. ΑἹ ᾿ ΓῚ ᾿ ΡΨ 

πιστευϑησόμενος ὑπὸ ἐκείνων. καὶ ὅταν. μὲν ἔρηταί τις αὐτὸν, 16 
- - » Υ 2 Φ 

εἰς τί τῶν ἐμῶν τοσαῦτα χρήματ ἀνήλωκε, χρέα φησὶν ὑπὲρ 

ἐμοῦ ἐκτετικέναι, καὶ πένητα ἐνταυϑοῖ ζητεῖ ποιεῖν᾽ ὅταν δὲ 
- 3 

βούληται, πλούσιον, ὡς ἔοικεν, εἴπερ καὶ τοσοῦτον ἀργύριον 
ἐκεῖνος οἴκοι κατέλιπεν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀληϑῆ λέγειν οἷόν τε αὐτὸν, 20 
ἀλλ᾽ ἀδύνατόν τι γενέσϑαι τούτων, ἐκ πολλῶν δάδιον μαϑεῖν. 

᾿ Α Α - .᾿ - , ’ »"Ὗ [ἢ » 5 Ἢ » 

εἰ μὲν γὰρ ὁ πατὴρ ἠπίστει τούτοις, δῆλον ὅτι οὔτ ἂν τἄλλα 
2 γ᾽ Ὁ » 

ἐπέτρεπεν, οὔτ ἂν ταῦϑ'᾽ οὕτω καταλιπὼν αὐτοῖς ἔφραξε" μανία 

γὰρ δεινὴ τὰ κεκρυμμένα εἰπεῖν μηδὲ τῶν φανερῶν μέλλοντα 35 
᾽ 

ἐπιτρύπους καταστήσειν. εἰ δ᾽ ἐπίστευεν, οὐκ ἂν δήπου τὰ μὲν 
-»" »" - , ᾽ 

πλεῖστ αὐτοῖς τῶν χρημάτων ἐνεχείρισε, τούτων δ᾽ οὐκ ἂν κυ- 
95.) Ἢ - »" 

οίους ἐποίησεν, οὐδ ἂν τῇ μὲν μητρί μου ταῦτα φυλάττειν 

ἔδωκεν, αὐτὴν δ᾽ ἐκείνην ἑνὶ τῶν ἐπιτρόπων τούτῳ γυναῖχ᾽ ἔδω- 82 
3 ’ ς, - - 

κεν" οὐ γὰρ ἔχει λόγον, σώζειν μὲν τὰ χρήματα διὰ τῆς ἐμῆς 
᾿ - " -" - - 

μητρὸς ζητεῖν, ἕνα δὲ τῶν ἀπιστουμένων καὶ αὐτῆς καὶ τῶν 
’ “ “᾿ Ε δὲ ΄ Ἵ 3 2 " " } 

χρημάτων πύριον ποιεῖν. ἔτι δὲ, τούτων εἴ τι ἣν ἀληϑὲς, οἴεσϑ᾽ 5 
Ε] μ᾿} ἄς" - - Ρ }] “-“ Α τι ᾿ ; 

οὐκ ἂν αὐτὴν λαβεῖν, δοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ πατρὸς, ὃς τὴν μὲν 
-  σ ῳ ᾿᾽ - 

προῖκα αὐτῆς ἤδη, τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς, ἔχων, ὡς συνοική- 
σων αὐτῇ, τὴν Φιλωνίδου τοῦ ΙΜελιτέως ϑυγατέρ᾽ ἔγημε, τετ- 

, “- ᾿ ρ 

τάρων δὲ ταλάντων ἔνδον ὄντων, καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνης ἐχούσης, ὡς 10 
ξ ᾽ δ τ ᾽ Ἵ ἃ 

οὗτός φησιν, οὐκ ὧν ἡγεῖσϑ᾽ αὐτὸν κἂν ἐπιδραμεῖν, ὥστε γενέ- 
᾽ ᾽ -» ᾽ 

σϑαι μετ ἐκείνης αὐτῶν κύριον; ἢ τὴν μὲν φανερὰν οὐσίαν, 
«" ν εὖ ὧν ᾿ ’ μό , ᾿ - 
ἣν καὶ ὑμῶν πολλοὶ συνηδεσαν ὃτι κατελείφϑη, μετὰ τῶν συν- 

, [2 ᾿ - ΄ : .9 ᾽ ψονΝ 8. α - 

ἐπιτρόπων οὐὑτῶς αἰσχρῶς διήοπασεν, ὧν δ᾽ οὐκ ἡμέλλεϑ' ὑμεῖς 15 
, 3 3 Ἵὅ » -» -“ 

ἔσεσϑαν μάρτυρες, ἀπέσχεν ὧν, ἐξὸν αὐτῷ λαβεῖν; καὶ τίς ἂν 
᾽ - “ 

πιστεύσειεν ; οὐκ ἔστι ταῦτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐκ ἔστιν. 
9 " ᾿ ᾿ ΄ } [χ] ᾿ δ ι ’ 

ἀλλὰ τὰ μὲν χρημαϑ’, ὅσα κατέλιπεν ὁ πατὴρ, πάντα τούτοις 
ἕ ᾽ ΘΑ͂. "» δ νυν. α ΄ - 

παρέδωκεν" οὗτος ὃ, ἵν ἧττον ἐλεηϑῶ παρ᾽ ὑμῖν, τούτοις τοῖς 90 
, ΄ ΒΕ νὼ 2 

λόγοις χρήσεται. πολλὰ μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἔχω καὶ ἄλλα τούτου κα- 
τηγορεῖν, ἕν δὲ περὸ πάντων κεφάλαιον εἰπὼν πάσας αὐτοῦ 

᾿, ᾿ ᾽ -" ΄ -» 

διαλύσω τὰς ἀπολογίας. τούτῳ γὰρ ἐξῆν μηδὲν ἔχειν τούτων τῶν 
’ [ 

πραγμάτων μισϑώσαντι τὸν οἶκον κατὰ τουτουσὶ τοὺς νόμους. 45 
; Ὶ ’ 

λάβε τοὺς νύμους καὶ ἀνάγνωϑι. 

ΝΟ. ῳᾶῊι.Οὄ..(ι 

. Κατὰ τούτους τοὺς νύμους ᾿Αντιδώρῳ μὲν ἐκ τριῶν το- 
Ὁ 

λάντων καὶ τρισχιλίων ἐν ἕξ ἔτεσιν ὃξ τάλαντα καὶ πλεῖον ἐ» 89 

1 

Φ 



ὃ 
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- - - οὗ “ 

τοῦ μισϑωϑῆναι παρεδόϑη, καὶ ταῦϑ' ὑμῶν τινὲς εἶδον" Θεογέ- 
[ν -» ᾿ “- 

νης γὰρ ὁ Προβαλίσιος, ὃ μισϑωσάμενος αὐτοῦ τὸν οἶκον, ἐν τῇ 
“ -ι ζῶ ι ΄ , ᾽ς. »κ ς᾽ , ᾿ 

5 ἀγορᾷ ταῦτα τὰ χρήματα ἐξηρίϑμησεν. ἐμοὶ ὃ ἔκ τεττάρων καὶ 

δέκα ταλάντων ἐν δέκα ἔτεσι πρὸς τὸν χρόνον τε καὶ τὴν ἐκεί- 
ψου μίσϑωσιν πλεῖον ἢ τριπλάσια κατὰ τὸ εἰκὸς προσῆκον γε- 

- »ν 3 

νέσϑαι, τοῦτο διὼ τί οὐκ ἐποίησεν, ἐρωτᾶτ᾽ αὐτόν. εἶ μὲν γὰρ 
10 βέλτιόν φησιν εἶναν μὴ μισϑωϑῆναι τὸν οἶκον, δειξάτω μυὴ δι- 

᾿ ᾿ ΝΣ, ἐς ἢ 3.22 59) φε "ἃ ἕν 
πλάσια μηδὲ τριπλάσιά μοι γεγενημένα, ἀλλ᾿ αὐτὰ τὰ ἀρχαῖά 
μοι ἀποδεδομένα πάντα. εἰ δ᾽ ἐκ τεττάρων καὶ δέκα ταλάντων 
ἐμοὶ μὲν μηδ᾽ ἑβδομήκοντα μνᾶς παραδεδώκασιν, ὃ δὲ καὶ προσ- 

- 5» - 3 

1 οφείλοντά με αὐτῷ ἀπέγραψε, πῶς ἀποδέξασϑαί τι προσήκει 
’ ’ 3 “ 2 [ , βιὰ 

τούτων λεγόντων ; οὐδαμῶς δήπουϑεν. τοσαύτης τοίνυν οὐσίας 
3 “-“ - 

μον καταλειφϑείσης, ὅσην ἐξ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ τοῦ τρίτου 

μέρους πρόσυδον αὐτῆς φερούσης πεντήκοντα μνᾶς, ἐξὸν τού- 
9ὺ τοις, ἀπληστοτάτοις οὖσι χρημάτων, καὶ εἰ μὴ μισϑοῦν τὸν 

- 3 εἶ ΄ » ῇ - 

οἶχον ἠβούλοντο, ἀπὸ μὲν τούτων τῶν προσιύντων, ἐῶντας, 
Τ ι ΄ δ΄ ὦ , ι ι 

ὥσπερ εἶχε, κατὰ χώραν, ἡμῶς τε τρέφειν καὶ τὰ πρὸς τὴν 
Ἐπ δ 3 κἂὖ - 

πόλιν διοικεῖν καὶ ὅσα ἐξ αὐτῶν περιεγίγνετο ταῦτα προσπερι- 
- - ᾽ Ἁ [4 μὺ 

95 ποιεῖν, τὴν δ᾽ ἄλλην οὐσίαν ἐνεργὸν ποιήσασιν, οὖσαν ταύτης 

Φ 

Ὃ - ; 

διπλασίαν, αὑτοῖς τὲγ εἰ χρημάτων ἐπεϑύμουν, μέτρια ἐξ αὖ- 
Ξ Ἔ ι Ξ 2 ΕῚ 

τῶν λαβεῖν ἐμοί τε σὺν τοῖς ἀρχαίοις ἔκ τῶν προσύδων τὸν 
- »- ’ Αι 3 

οἶκον μείζω ποιῆσαν, τούτων μὲν οὐδὲν ἐποίησαν, ἀποδόμενοι 
 ς » 3 ΄ ᾿ 

8 δ᾽ ἀλλήλοις τὰ πλείστου ἄξια τῶν ἀνδραπόδων, τὰ δὲ καὶ παν- 
32 » Ρ] 

τάπασιν ἀφανίσαντες, ἐμοῦ μὲν ἀνεῖλον καὶ τὴν ὑπάρχουσαν 
7 -» 9 ᾿] -" -»"" 

σρόσοδον, σφίσι δ᾽ αὐτοῖς οὐ μικρὰν ἐκ τῶν ἐμῶν κπατεσκευά: 
σαντο, διαλαβόντες δὲ καὶ τἄλλα αἰσχρῶς οὕτω πάντα πλέον 

5 ἢ τὰ ἡμίσεα τῶν χρημάτων μηδὲ καταλειφϑῆναν κοινῇ πάντες 
- 5 ’ “{ἴ.» Ξ 31.» ᾿»ὕ 

ἀμφισβητοῦσιν, ὡς πεντεταλάντου δὲ μόνον τῆς οὐσίας οὔσης; 
ἐκ τοσαύτης τοὺς λόγους ἀπενηνόχασι, πρόσοδον μὲν ἐξ αὐτῶν 

3 ’ 3 

10 οὐκ ἀποφαίνοντες, τὰ δὲ κεφάλαια φανερὰ ἀποδειενύντες, ἀλλ᾽ 
“» - » ,ὔ ᾿ 

αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα οὕτως ἀναιδῶς ἀνηλῶσϑαν φάσκοντες, καὶ οὐδ᾽ 
“-“ “ κ᾿ ψι 

αἰσχύνονται ταῦτα τολμῶντες. καίτοι τί ποτ’ ἂν ἔπαϑον, ὑπ᾽ 
» 3 ΚΡ. 

αὐτῶν εἰ πλείω χρόνον ἐπετροπεύϑην; οὐκ ἂν ἔχοιμ᾽ ἂν εἰπεῖν. 
Ω ᾿ , » ’ Α ΗΠ - { ᾿] 

6 ὕπου γὰρ, δέκα ἐτῶν διαγενομένων, παρὰ μὲν τῶν οὔτο μικρὰ 
- ; - Φ᾿ 

χκεπόμισμαι, τῷ δὲ καὶ προσοφείλων ἐγγέγραμμαι, πῶς οὐκ ἄξιον 
ἀγανακτεῖν; δῆλον δὲ παντάπασιν" εἰ γὰρ κατελείφϑην μὲν ἐνι- 

’ - , Ὁ -" π᾿ 

αὔσιος, ἕξ ἔτη δὲ προσεπετροπεύϑην ὑπ’ αὑτῶν, οὐδ᾽ ὧν τὰ 
- ᾿ » »" ἃ ἢ δ 20 μικρὰ ταῦτα παρ αὐτῶν ἀπέλαβον. εἰ γὰρ ἐκεῖνα ἀνήλωται ὁρ- 

ϑῶς, οὐδὲν ἂν τῶν νῦν πωραδοϑέντων ἐξήρκεσεν εἰς ἕκτον ὅτος; 
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ἀλλ ἢ παρ᾽ αὐτῶν ἄν με ἔτρεφον, 1) τῷ λιμῷ περιεῖδον ἀπολ- 
᾿ »" 2 " -" 

λύμενον. καίτον πῶς οὐ δεινὸν, εἰ ἕτερον μὲν οἶκοι, ταλαντ- 

τιαῖοι καὶ διτάλαντοι κατοαλειφρϑέντες, ἐκ τοῦ μισϑωϑῆναι δι- 25 
΄ δ 7 - - 

πλάσιοι καὶ τριπλάσιον γεγόνασιν, ὥστε ἀξιοῦσϑαν λειτουργεῖν, 
-" , 

ὃ δ᾽ ἐμὸς, τριηραρχεῖν εἰϑισμένος καὶ μεγάλας εἰσφορὰς εἰσφέ- 
3 

ρειν, μηδὲ μικρὰς δυνήσεται διὰ τὰς τούτων ἀναισχυντίας; τί- 
νας δ᾽ οὗτοι λελοίπασιν ὑπερβολὰς εἰπεῖν, οἱ καὶ τὴν διαϑήκην 

ἠφανίκασιν, ὡς λήσοντες, καὶ τὰς μὲν σφετέρας αὐτῶν οὐσίας 884 
ἐκ τῶν ἐπικαρπιῶν διῳκήκασι καὶ τἀρχαῖα τῶν ὑπαρχόντων ἐκ 
Υ » -» , » Ὺ -" 

τῶν ἐμῶν πολλῷ μείζω πεποιήκασι, τῆς δ᾽ ἐμῆς οὐσίας, ὥςπερ 
Π ,͵ ἴ } " » ἐδ 9έ ΄“ " ’ ᾽ , 

τὰ μέγιστα υφ’ ἡμῶν ἀδικηϑέντες, οὁλὸν τὸ χεφάλαιον ἀνῃρή- 5 
» - 3 » - Ὗ 

χασι; καὶ ὑμεῖς μὲν οὐδὲ τῶν εἰς ὑμᾶς ἁμαρτανόντων ὅταν τι- 
᾿ , ᾽ ω 4 .28 γ᾽ 3γ,7) Ἢ 

νὸς χαταψηφίσησϑε, οὐ πάντα τὰ ὑντὰ ἀφείλεσϑε, ἀλλ ἡ γυ- 

γναῖχας ἢ παιδί᾽ αὐτῶν ἐλεήσαντες μέρος τι κἀκείνοις ὑπελείπετε. 
οὗτοι δὲ τοσοῦτον διαφέρουσιν ὑμῶν, ὥστε καὶ δωρεὰς παρ᾽ 10 

ἡμῶν προσλαβόντες, ἵνα δικαίως ἐπιτροπεύσωσι, τοιαῦτ᾽ εἰς 
ΟΦ » [ ᾽, ᾿ Ὸ] 3 , ᾿ ᾿ 3.9, ᾿ ι 

ἡμᾶς υβρίκασι, καὶ οὐδ΄ ῃσχύνϑησαν, εἰ μὴ ἠλέησαν τὴν ἐμὴν 
" ᾿ ὡ Π δ᾽ τ - ᾿ ΓΝ μ᾽ 
ἀδελφὴν, εἰ δυοῖν ταλάντοιν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀξιωϑεῖσα μηδε- 

νὸς τεύξεται τῶν προσηκόντων; ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔχϑιστοί τινες, ἀλλ᾽ 15 

οὐ φίλοι καὶ συγγενεῖς καταλειφϑέντες, οὐδὲν τῆς οἰκειότητος 
ἐφρόντισαν. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ὁ πάντων ταλαιπωρότατος πρὸς ἀμ- 

, 3 » δ “(Ὁ “-“ Π » ᾽ ἰν , - 

φότερα ἀπορῶ, ταύτην ϑ' ὅπως ἐκδῶ καὶ τὰἀλλ᾿ ὁπύϑεν διοικῶ, 

προσεπίκειται δ᾽ ἡ πόλις ἀξιοῦσα εἰσφέρειν" δικαίως. οὐσίαν 20 
γὰρ ἱκανὴν πρὸς ταῦτα χατέλιπέ μοι ὁ πατήρ᾽ τὰ δὲ χρήματα 

; ξ ᾽ ἃ 
τὰ καταλειφϑέντα οὗτοι πάντ᾽ εἰλήφασι. καὶ νῦν κομίσασϑαν 

τἀμαυτοῦ ξητῶν εἰς κίνδυνον καϑέστηκα τὸν μέγιστον. ἐὰν γὰρ 
ΠῚ] , τ «᾿ ; ᾿ ; , ᾽ ΄ » 
ἀποφυγῃ μὲ οὗτος, ὃ μὴ γένοιτο, τὴν ἐπωβελίαν ὀφλήσω μνᾶς 25 

ἑκατόν. καὶ τούτῳ μὲν, ἐὰν καταψηφίσησϑε, τιμητὸν, καὶ οὐκ 
-" -» ’ 3 ᾽ - .«- 

ἐκ τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων, ἀλλ ἐκ τῶν ἐμῶν ποιήσεται τὴν ἔκτι- 
᾽ -- " ω 

σιν᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἀτίμητον τοῦτ᾽ ἔστιν. ὥστ᾽ οὐ μύνον ἔσομαι τῶν 
ἷ ἐ , ἡλλὰ " έ 42" ι -» Γἢ.Ἅ 

πατρῴων ἐστερημένος, ἀλλὰ καὶ προσητιμωμένος, ἐὰν μὴ νῦν 825 
“ 3 ΄ 3 -"  ἀ 

ὑμεῖς μι ἐλεήσητε. δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ 
3 - -»" ᾿ -» 

ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ, μνησϑέντας καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὅρ- 
- Τ᾿ Ἢ , ᾿- "α 

κῶν, οὖς ὁμύσαντες δικάξετε, βοηϑῆσαν ἡμῖν τὰ δίκαια, καὶ 
᾿ 

μὴ περὶ πλείονος τὰς τούτου δεήσεις ἢ τὰς ἡμετέρας ποιήσα- 5 
3 »" - 

σϑαι. δίκαιοι δ᾽ ἔστ᾽ ἐλεεῖν, οὐ τοὺς ἀδίκους τῶν ἀνϑοώπων, 

ἀλλὰ τοὺς παραλύγως δυστυχοῦντας, οὐδὲ τοὺς ὠμῶς οὕτως 
31. 7 ᾽ -» 52...95. σ΄ὐὸ ᾿ ᾿ ΄ ΞΈ δ 

ταλλοτριὰ ἀποστεροῦντας, ἀλλ ἡμᾶς τοὺς πολὺν χρόνον ὧν ὁ 
ι Ν Ω 

πατήρ ἡμῖν κατέλιπε στερουμένους, καὶ πρὸς ὑπὸ τούτων ὗβρι- 10 
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ξομένους παὶ νῦν περὶ ἀτιμίας κινδυνεύοντας. μέγα δ᾽ ἂν οἷο- 
μαι στενάξαι τὸν πατέρ᾽ ἡμῶν, εἰ αἴσϑοιτο τῶν προικῶν καὶ 

τῶν δωρεῶν ὧν αὐτὸς τούτοις ἔδωκεν, ὑπὲρ τούτων τῆς ἐπω- 
15 βελίας τὸν αὑτοῦ υἱὸν ἐμὲ κινδυνεύοντα, καὶ ἄλλους μέν τινας 

ἤδη τῶν πολιτῶν οὐ μόνον συγγενῶν, ἀλλὰ καὶ φίλων ἀνδρῶν 
ἀπορούντων ϑυγατέρας παρὰ σφῶν αὐτῶν ἐχδόντας, "ἄφοβον δὲ 
μηδ᾽ ἣν ἔλαβε προῖκ ἐθέλοντα ἀποδοῦναι, καὶ ταῦτ ἔτει δε- 

, 

κάτω. 

ΠΠΜΠΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΑΦΟΒΟΥ ΔΟΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

Τ]ρολλὰ καὶ μεγάλ᾽ ἐψευσμένου πρὸς ὑμᾶς ᾿ἀφόβου, τοῦτ᾽ αὐτὸν 
ἐξελέγξαι πειράσομαι πρῶτον, ἐφ᾽ ᾧ μάλιστα ἠγανάκτησα τῶν 
δηϑέντων. εἶπε γὰρ, ὡς ὃ πάππος ὦφειλε τῷ δημοσίῳ, καὶ 

880 διὰ ταῦϑ' ὃ πατὴρ οὐκ ἐβούλετο μισϑωϑῆναι τὸν οἶκον, ἵνα 
μὴ κινδυνεύσῃ. καὶ τὴν μὲν πρόφασιν ποιεῖται ταύτην, ὡς δ᾽ 
ὀφείλων ἐτελεύτησεν ἐκεῖνος, οὐδεμίαν παρέσχετο μαρτυρίαν " 

5. ἀλλ᾿ ὡς μὲν ὥφειλεν, ἐνεβάλετο τηρήσας τὴν τελευταίαν ἡμέραν, 
ταύτην δ᾽ εἰς τὸν ὕστερον λόγον ὑπελείπετο, ὡς διαβάλλειν τὸ 

- “- 2» ν - -“ πρᾶγμα ἐξ αὐτῆς δυνησόμενος. ἐὰν οὖν ἀναγνῷ, πτροσέχετ᾽ αὐτῇ 
τὸν νοῦν" εὑρήσετε γὰρ, οὐχ ὡς ὀφείλει μεμαφφηρημάνηνα ἀλλ 

10 ὡς ὥφειλε. τοῦτ᾽ οὖν ἐξελέγξαι πειράσομαι ποῖ ἐφ᾽ ὧ ρρῃν 

νεῖ μάλιστα᾽ ὃ καὶ ἡμεῖς ἀμφισβητοῦμεν. εἰ μὲν οὖν τότ᾽ ἐξε- 
᾿ : κι " 4 -» 3 2 ΄ Γ δ᾽ ἜἙ 

γένετο καὶ μὴ τῷ χρονῷ τουτ ἐνηδρεύϑημεν, παρεσχομεϑ' αν. 

μάρτυρας, ὡς ἐξετίσϑη τὰ χρήματα καὶ πάντ αὐτῷ διελέλυτο 
15 τὰ πρὸς τὴν πόλιν" νῦν δὲ τεκμηρίοις μεγάλοις ἐπιδείξομεν, ὡς 

οὔτ ὦφειλεν, οὔτ᾽ ἦν κίνδυνος ἡμῖν οὐδεὶς, φανερὰ κεχτημέ- 
γοις τὰ ὄντα. πρῶτον μὲν γὰρ Δημοχάρης, ἔχων ἀδελφὴν τῆς 
ἐμῆς μητρὸς, ϑυγατέρα δὲ Γύλωνος. οὐκ ἀπὸ ἐκρυπται τὴν 

90 οὐσίαν, ἀλλὰ χορηγεῖ καὶ τριηραρχεῖ καὶ τὸς ἄλλας λειτουργίας 
λειτουργεῖ, καὶ οὐδὲν τῶν τοιούτων δέδοικεν. ἔπειτ᾽ αὐτὸς ὃ 
πατὴρ τήν τ ἄλλην οὐσίαν καὶ τέτταρα τάλαντα καὶ τρισχιλέας 
φανερὰς ἐποίησεν, ἃς οὗτοι γραφῆναί τε ἐν ταῖς διαϑήκαις καὶ 

95 λαβεῖν σφᾶς αὐτοὺς καί ἀλλήλων καταμαρτυροῦσιν. ἔτε δὲ καὶ 
αὐτὸς "ἄφοβος μετὰ τῶν συνεπιτρύπων «τῇ πόλει τὸ πλῆϑος 

τῶν καταλειφϑέντων χρημάτων ἐμφανὲς ἐποίησεν», ἡγεμόνα μὲ 
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τῆς συμμορίας καταστήσας οὐκ ἐπὶ μιπροῖς τιμήμασιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τηλικούτοις, ὥστε κατὰ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς πεντακοσίας 857 
εἰσφέρειν" καίτοι τούτων εἴ τι ἦν ἀληϑὲς, οὐδὲν ἂν αὐτῶν ἐποίη- 
σεν, ἀλλὰ πάντα ταῦτα εὐλαβήϑη. νῦν δὲ καὶ Δημοχόοης καὶ 
ὃ πατὴρ καὶ αὐτοὶ οὗτοι φαίνονται φανερὰ ποιοῦντες καὶ οὐδένα 5 

τοιοῦτον κίνδυνον δεδιότες. πάντων δ᾽ ἀτοπώτατόν ἔστι, λέγοντας, 

ὡς ὃ πατὴρ οὐκ εἴα μισϑοῦν τὸν οἶκον, τὴν μὲν διαϑήκην μη- 
δαμοῦ ταύτην ἀποφαίνειν, ἐξ ἧς ἦν εἰδέναι τἀκριβὲς, τηλικαύ- 
τὴν δ᾽ ἀνελόντας μαρτυρίαν οὕτως οἴεσϑαι δεῖν εἰκῆ πιστεύεσϑαι 10 
παρ᾽ ὑμῖν. ἀλλ᾽ ἐχρῆν, ἐπειδὴ τάχιστ᾽ ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ, 
εἰσκαλέσαντας μάρτυρας πολλοὺς παρασημήνασϑαι κελεῦσαι τὰς 
διαϑήκας, ἵν᾽, εἴ τι ἐγένετο ἀμφισβητήσιμον, ἣν εἰς τὰ γράμ- 

ματα ταῦτ᾽ ἐπανελϑεῖν καὶ τὴν ἀλήϑειαν πάντων εὑρεῖν, νῦν 15 
δ᾽ ἕτερα μὲν παρασημήνασϑαι ἠξίωσαν, ἐν οἷς πολλὰ τῶν κα- 
ταλειπομένων οὐκ ἐγέγραπτο, ὑπομνήματα δ᾽ ἦν, αὐτὴν δὲ τὴν 
διαϑήκην, δι᾽ ἧς τούτων ὧν ἐσημήναντο γραμμάτων καὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων χρημάτων ἐγίγνοντο κύριοι καὶ τοῦ μὴ μισϑοῦν 20 

τὸν οἶχον τῆς αἰτίας ἀπελίλυντο, ταύτην δ᾽ οὐκ ἐσημήναντο, 
οὐδ᾽ αὐτὴν ἀπέδοσαν. ἄξιόν γε πιστεύειν αὐτοῖς, ὅ τι ἂν περὶ 

τούτων λέγωσιν. ἀλλ᾽ ἔγωγε οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι τοῦτ᾽ ἔστιν" Οὐκ εἴα 
μισϑοῦν τὸν οἶκον οὐδ᾽ ἐμφανὴ τὰ χρήματα ποιεῖν ὦ πατήρ. 95 
πότερον ἐμοὶ ταῦτα ἢ τῇ πόλει; φαίνεσϑε μὲν γὰρ τοὐναντίον 

ἐκείνῃ μὲν φανερὰ ποιήσαντες, ἐμοὶ δὲ παντάπασιν ἀφανῆ πεποιη- 
κότες, καὶ οὐδὲ ταῦτα ἀποφαίνοντες, ἐξ ὧν τιμησάμενοι τὰς 

εἰσφορὰς εἰσεφέρετ:. δείξατε γὰρ ταύτην τὴν οὐσίαν τίς ἦν, 858 

καὶ ποῦ παρέδοτέ μοι καὶ τίνος ἐναντίον. τὰ μὲν γὰρ δύο 
τάλαντα καὶ τὸς ὀγδοήχοντα μνᾶς ἀπὸ τῶν τεττάρων ταλάν- 
τῶν καὶ τρισχιλίων ἐλάβετε" ὥστ᾽ οὐδὲ ταῦϑ᾽ ὑπὲρ ἐμοῦ εἰς τὸ 5 
δημόσιον ἐτιμήσασϑε, ὑμέτεραι γὰρ ἦσαν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρύό- 
νοις. ἀλλὰ μὴν ἔκ γε τῆς οἰκίας καὶ τῶν τεττάρων καὶ δέκα 
ἀνδραπύδων καὶ τῶν τριάκοντα μνῶν, ὥὅ μοι παρεδώκατε, 
τὴν εἰσφορὰν οὐχ οἷόν τε γενέσϑαι τοσαύτην, ὕσην ὑμεῖς συν- 
ἑτάξασϑε πρὸς τὴν συμμορίαν. ἀλλ᾿ ἀνάγκη μεγάλη τὰ κατα- τὸ 
λειφϑέντα, πολλῷ πλείον᾽ ὄντα τούτων. πόντα ὑμᾶς ἔχειν ἐστίν" 
ἃ φανερῶς ὅτι διηρπάκατε ἐξελεγχόμενοι τοιαῦτα πλάττεσϑαι 
τολμᾶτε, καὶ τοτὲ μὲν εἰς ἀλλήλους ἀναφέρετε, πάλιν δ᾽ εἰληφέ- 15 
νὰν κατ ἀλλήλων μαρτυρεῖτε" φάσκοντες δ᾽ οὐ πολλὰ λαβεῖν 
Μεγάλων ἀναλωμάτων λόγους ἀπενηνύχατε" πόντες δὲ κοινῇ με 
ἐπιτροπεύσαντες ἰδίῳ μετὰ ταῦτα ἕκαστοι μηχανῶσϑε. καὶ τὴν 

επιοοῖῖι. “ἽΓονα, 1. Ῥ 



18 ΦΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

μὲν διαϑήκην ἠφανίχατε, ἐξ ἧς ἦν εἰδέναι περὶ πάντων τὴν 
90 ἀλήϑειαν, φαίνεσϑε δ᾽ οὐδέποτε ταὐτὰ περὶ ἀλλήλων λέγοντες. 

λάβε δὴ τὰς μαρτυρίας καὶ ἀνάγνωϑι αὐτοῖς πάσας ἐφεξῆς, ἵνα 
μνησϑέντες χαὶ τῶν μεμαρτυρημένων ἀκριβέστερον. διαγμῶν 

σερὶ αὐτῶν. 

25 1 Ἢ 5 ΤΡ ΤΥ 

Ταῦϑ᾽ οὗτοι πρὸς πεντεκαιδεκαταλάντους οἴκους σννετιμή- 

σαντο ὑπὲρ ἐμοῦ; μνῶν δ᾽ οὐδ᾽ ἑβδομήκοντα ἀξίαν μοι παρῶ- 

δεδώκασι τὴν οὐσίαν τρεῖς ὄντες. λέγε τὰς ἐφεξῆς. 

889 ΜΆ Ρ Τ Ὁ. .4.1 

Ταύτην τὴν προῖκα, ἣν οἵ τε συνεπίτροποι καταμαρτυροῦ- 
Ἦ ἢ - » ᾿ “ᾳτ. ν᾿» δ ΄ ΄ 

σιν αὐτὸν λαβεῖν ἄλλοι τε. προς οὔὐς ἔχειν ὡμολόγησε, ταύτην 
3 - 3 ᾽ ᾽ 

5 οὔτε αὐτὴν οὔτε τὸν σῖτον ἀποδέδωκε. λάβε ἄλλας καὶ ἀναγί- 
. γνωσλε. 

ΠΗ ῸΣΣ ΤΎΡ Ἐ Ὸ 

Δύο ἔτη τὸ ἐργαστήριον διοικήσας Θηριππίδη μὲν ἀποδέ- 
δωκε τὴν μίσϑωσιν, ἐμοὺ δὲ, δυοῖν ἐτοῖν λαβὼν τὴν πρόσοδον 
τριάκοντα μνᾶς, οὔτε αὐτὰς οὔτε τὸ ἔργον ἀποδέδωκε. ὯΝ ἕτέ- 

10 ραν καὶ ἀνάγνωϑι. ᾿ 

ΤΡ Ρ ΝΡ ἢ ΥΕ; 

Ταῦτα τἀνδράποδα ὡς αὑτὸν λαβὼν οὗτος καὶ τἄλλα τὰ 

μετὰ τούτων ὑποτεϑέντα ἡμῖν, ἀνάλωμα μὲν εἰς αὐτὰ τοσοῦτον 
16 λελόγισται, λῆμμα δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν, καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς 

ἀνθρώπους ἠφάνικεν, οἱ δώδεκα μνᾶς ἀτελεῖς ἑκάστου τοῦ ἐνι- 

αὐτοῦ προσέφερον. λέγ᾽ ἑτέραν. 

 4.ὸΟΟ7 ΤῸ; Τ᾽ 

Τοῦτον τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸν σίδηρον πεπρακὼς οὐδὲ κα- 
- 3 - 

ταλειφϑῆναί φησιν, ἀλλὰ καὶ τούτων τὴν τιμὴν ἀποστερεῖ με, 

50 μάλιστα τάλαντον. λέγε ταυτασί, 

ΜἽΑῬοΟ τι» ἃ ἃ 

Ταῦϑ᾽ οὗτος τρία τάλαντα καὶ χιλίας ἔχει χωρὶς τῶν ἂλ- 
λων, τοῦ μὲν ἀρχαίου πέντε τάλαντα, ἃ [οὗτος] εἴληφε" σὺν 
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δὲ τοῖς ἔργοις , ἐὰν ἐπὶ δραχμῇ τις τιϑῇῆ μόνον, πλέον ἢ) δέκα 
τάλαντα ἔχει. λέγε τὰς ἐφεξῆς. φ6 

ὩΦΙΖΦ4.. ῬΑ ἃ 

- χ - - ν 
Ταῦϑ᾽ οὗτοι γραφῆναν μὲν ἐν ταῖς διαϑήκαις παὶ λαβεῖν 

» - τ 

σφᾶς αὐτοὺς κατ’ ἀλλήλων μαρτυροῦσιν. οὗτος δὲ καὶ μεταπεμ- 

φϑῆναι φάσκων ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλϑοὼν εἰς τὴν οἰκίαν εἰσελ- 840 
ϑεῖν μὲν οὔ φησιν ὡς τὸν μεταπεμψάμενον οὐδ᾽ ὁμολογῆσαι 
περὶ τούτων οὐδενὸς, Δημοφῶντος δ᾽ ἀκοῦσαι γραμματεῖον ἀνα- 
γιγνώσκοντος, καὶ Θηριππίδου λέγοντος, ὡς ἐκεῖνος ταῦτα διέ- 

" ᾿ "" Ὁ , 
ϑεέτο τὰ τὰ καὶ προεισεληλυϑὼς καὶ ἀπαντὰ διωμολογημένος 5 

πρὸς τὸν πατέρα, ὅσαπερ ἐκεῖνος γράψας κατέλιπεν. ὃ γὰρ πα- 
τὴρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς ἤσϑετο τὴν νόσον οὐκ ἀποφευ. 
ξούμενος, συγκαλέσας τούτους, τρεῖς ὄντας, καὶ συμπαρακαϑι- 

΄ φ . 3 ᾿ Ἁ ’ [ - κ -»" 

σάμενος 4 ἤμωνα τὸν ἀδελφὸν, τὰ σώματα ἡμῶν εἰς τὰς χεῖ- 10 

θας ἐνέϑηκε, παρακαταϑήκην ἐπονομάζων, τὴν μὲν ἀδελφὴν 
- ᾿ , ΄ -»" ᾿ 3 ᾿] Ἢ »,} 

Ζημοφῶντι καὶ δύο ταλαντὰ προῖκα διδοὺς εὐϑυς, καὶ γυναῖκ 

αὐτῷ ταύτην ἐγγυῶν, ἐμὲ δὲ πᾶσι κοινῇ μετὰ τῶν χρημάτων 
παρακατατυϑέμενος, καὶ ἐπισκήπτων μισϑῶσαί τε τὸν οἶκον καὶ 15 

- ᾽ " δι. ἢ ᾿ Ω, " 
συνδιασῶσαί μοι τὴν οὐσίαν, διδοὺς ἅμα Θηριππίδῃ τε τὰς 
ἑβδομήκοντα μνᾶς καὶ τούτῳ τήν τ᾽ ἐμὴν μητέρα ἐγγυῶν ἐπὶ 

» » , ᾿ 
ταῖς ὀγδοήκοντα μναῖς κὠμὲ εἰς τὰ τούτου γόνατα ἐντιϑείς" ὧν 

τ δ , 3 ͵ 3 ΄ 3 ᾿ ΄ ΄ 

οὗτος, ὁΟ παντῶν ἀνϑρωπῶν ἀνοσιώτατος, οὐδενὸς λόγον ἑἕαυ- 20 

τῷ δέδωκε, κύριος τῶν ἐμῶν γενόμενος ἐπὶ τούτοις, ἀλλὰ τὰ 

χρήματά μὲ πάντα ἀπεστερηκὼς μετὰ τῶν συνεπιτρύπων ἐλεεῖ- 
-" 5. 4 - 3 ’ - 234) δ ὔ 39 ᾿ 

σϑαι νῦν ὑφ ὑμῶν ἀξιώσει, μνῶν οὐδ᾽ ἑβδομήκοντα ἄξια τρί- 
3 Ἁ, 3 Α 5 ᾿ , ᾽ -» ζἍ 

τος αὑτὸς ἁποδεδωκὼς, εἶτα καὶ τούτοις αὐτοῖς πάλιν ἐπιβεβου- 325 
δ -" 

λευκώς. ὡς γὰρ τὰς δίκας ταύτας ἔμελλον εἰσιέναι κατ᾽ αὐτῶν, 
9 

ἀντίδοσιν ἐπ’ ἐμὲ παρεσκεύασαν, ἵν᾽, εἰ μὲν ἀντιδῴώην, μὴ ἐξείη 

μοι πρὸς αὐτοὺς ἀντιδικεῖν, ὡς καὶ τῶν δικῶν τούτων τοῦ ἀν- 
[ 

τιδόντος γινομένων, εἰ δὲ μηδὲν τούτων ποιοίην, ἵν᾽ ἐκ βρα- 841 
-»" » 

χείας οὐσίας λειτουργῶν παντάπασιν ἀναιρεϑείην. καὶ τοῦτ 
᾽ ἊΞ δ ΄ , δ 2 ͵ ᾽ ι Η ΄ 

αὑτοῖς ὑπηρέτησε Θρασύλοχος ὁ ᾿Αναγυρόσιος. ἐγώ δὲ τούτων 
᾽ ᾽ 

οὐδὲν ἐνθυμηϑεὶς ἀντέδωκα μὲν, ἀπέκλεισα δὲ, ὡς διαδικασίας 5 

τευξόμενος. οὐ τυχὼν δὲ ταύτης, τῶν χρόνων ὑπογύων ὄντων, 
ἵνα μὴ στερηϑῶ τῶν δικῶν, ἀπέτισα τὴν λειτουργίαν, ὑποϑεὶς 
τὴν οἰκίαν καὶ τἀμαυτοῦ πάντα, βουλόμενος εἰς ὑμᾶς εἰσελϑεῖν 

" ᾿ Ξ ᾽ κὸν δι 15 
τὰς πρὸς τουτουσὶ δίχας. ἀρ οὐ μεγάλα μὲν ἐξ ἀρχῆς ἠδίκη- 10 

ΒΒ: 
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΄“πἀππππππππππππαππππππὰσπαασισ μαι, μεγάλω δ᾽, ὅτι δίχην ζητῶ λαβεῖν, νῦν ὑπ’ αὐτῶν βλάπτο- 

μαι; τίς δ᾽ οὐχ ἂν ὑμῶν τούτῳ μὲν ᾿φϑονήσειε δικαίως, ἡμῶς 

ὃ’ ἐλεήσειεν, ὁρῶν τῷ μὲν πρὸς Ἐ οὐσίᾳ τῇ παραδοϑείσῃ πλεῖον 

15 ἢ δεκαταλάντῳ τὴν ἐμὴν τοσαύτην οὐσὰν προσγεγενημένην, 
ἡμᾶς δὲ μὴ μόνον τῶν πατρῴων διημαρτηκότας, ἀλλὰ καὶ τῶν 

νῦν παραδοϑέντων διὰ τὴν τούτων πονηρίαν ἀπεστερημένους; 
ποῖ δ᾽ ἂν τραποίμεϑα, εἴ τι ἂν ἄλλο ψηφίσαισϑε ὑμεῖς περὶ 

20 αὐτῶν; εἰς τὰ ὑποκείμενα τοῖς δανείσασιν; ἀλλὰ τῶν ὑποϑεμέ- 
νων ἐστίν. ἀλλ᾿ εἰς τὰ περιόντ αὐτῶν; ἀλλὰ τούτου γίγνεται, 
τὴν ἐπωβελέαν ἐὰν ὄφλωμεν. μηδαμῶς, μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες 

96 δικασταὶ, μὴ γένησϑε ἡμῖν τοσούτων αἴτιοι κακῶν, μηδὲ τὴν 

μητέρα κἀμὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν ἀνάξια παϑύντας περιΐδητε" . οἷς 
ὃ πατὴρ οὐκ ἐπὶ ταύταις ταῖς ἐλπίσι κατέλιπεν, ἀλλὰ τὴν μὲν 
ὡς Δημοφῶντι συνονικήσουσαν ἐπὶ δυοῖν ταλάντοιν προιο"ὶ»γ τὴν 

842 δ᾽ ἐπὶ ὀγδοήκοντα μναῖς τούτῳ, τῷ σχετλεωτάτῳ πάντων ἀν- 

ϑρώπων, ἐμὲ δ᾽ ὑμῖν διάδοχον ἀνθ᾽ αὑτοῦ τῶν λειτουργιῶν 
ἐσόμενον. βοηϑήσατε οὖν ἡμῖν, βοηϑήσατε καὶ τοῦ δικαίου καὶ 

5 ὑμῶν αὐτῶν ἕνεκα καὶ ἡμῶν καὶ τοῦ πατρὸς τοῦ τετὲ- 
λευτηκότος, σώσατε, ἐλεήσατε, ἐπειδὴ οὗτοι, συγγενεῖς ὄντες; 

οὐκ ἠλέησαν. εἰς ὑμᾶς καταπεφεύγαμεν. ἱκετεύω, ἀντιβολῶ πρὸς 
παίδων, πρὸς γυναικῶν, πρὸς τῶν ὄντων ὑμῖν ἀγαθῶν οὕτως 

10 ὄναισϑε τούτων. μὴ περιΐδητέ με, μηδὲ ποιήσητε τὴν μητέρα, 

καὶ τῶν ἐπιλοίπων ἐλπίδων εἰς τὸν βίον στερηϑεῖσαν, ἀνάξιον 

αὑτῆς τι παϑεῖν. ἢ νῦν μὲν οἴεται τυχόντα μὲ τῶν δικαίων 
παρ ὑμῖν ἀποδέξεσϑαν καὶ τὴν ἀδελφὴν ἐκδώσειν' εἰ δ᾽ ὑμεῖς 

15 ἄλλο τι γνώσεσϑε, ὃ μὴ γένοιτο, τίνα οἴεσϑε αὐτὴν ψυχὴν 
ἕξειν, ὅταν ἐμὲ μὲν ἴδῃ μὴ μόνον τῶν πατρώων ἀπεστερημένον; 
ἀλλὰ καὶ προσητιμωμένον, περὶ δὲ τῆς ἀδελφῆς μηδ᾽ ἐλπίδα 

ἔχουσαν, ὡς τεύξεταί τινος τῶν προσηκόντων διὰ τὴν ἐσομένην, 
40 ἀπορίαν; οὐκ ἄξιος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὔτ ἐγὼ δίκης ἐν 

ὑμῖν μὴ τυχεῖν, οὔϑ᾽ οὗτος τοσαῦτα χρήματ᾽ ἀδίκως κατασχεῖν: 
ἐμοῦ μὲν γὰρ εἰ καὶ μήπω πεῖραν εἰλήφατε, ποῖός τις ἂν εἴς 

ὑμᾶς εἴην, ἐλπίζειν προσήκει, μὴ χείρω τοῦ πατρὸς ἔσεσϑαι" 
25 τούτου δὲ πεῖραν ἔχετε. ὥστε σαφῶς ἴστε, ὅτι πολλὴν οὐσίαν πα- 

φαλαβὼν οὐ μόνον. οὐδὲν ᾿ἐαριλρτίμῃται πρὸς ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τἀλ- 

λότρια ἀποστερῶν ἐπιδέδεικται. ταῦτ᾽ οὖν σκοποῦντες καὶ τἄλλα 

μνησϑέντες, ἡ δίκαιόν ἐστι, ταύτῃ διαψηφίσασϑε. πίστεις δ᾽ ἔχεϑ᾽ 

8.48 ἱκανὰς, ἐκ μαρτύρων, ἐκ τεκμηρίων, ἐκ τῶν εἰκότων, ἐξ ὧν οὗ- 

τοι λαβεῖν ὁμολογοῦσιν ἀϑρόα τἀμά" ταῦτα δ᾽ ἀνηλωκέναι φα- 
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οἷν, οὐκ ἀνηλωπότες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ πάντ᾽ ἔχοντες. ὧν ἐνθυμουμένους 
“ρὴ ποιήσασϑαί τινὰ ἡμῶν πρόνοιαν, εἰδότας, ὅτι ἐγὼ μὲν 5 

τἀμαυτοῦ δι᾿ ὑμῶν κομισάμενος εἰκότως λειτουργεῖν ἐϑελήθα, 
χάφιτας ὀφείλων, ὅτι μοι δικαίως ἀπέδοτε τὴν οὐσίαν, οὗτος δ᾽, ἐὰν 

αὐτὸν πονήσητε τῶν ἐμῶν κύριον, οὐδὲν ποιήσει τούτων. μὴ 
γὰρ οἴεσϑε αὐτὸν ὑπὲρ ὧν ἤρνηται μὴ λαβεῖν, ὑπὲρ τούτων ὑμῖν 10 

λειτουργεῖν ἐϑελήσειν, ἀλλ᾿ ἀποκρύψεσϑαν μᾶλλον, ἵνα δικαίως 

ἀποπεφευγέναι δοκῇ. 

ΥΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ “ΦΟΒΟΝ ΨΕΥ͂Ζ2ΖΟ- 

ΠΙΑ͂ΡΤΥΡΙΩΝ “ΟΓΟΥ͂. 

νώκων τῆς ἐπιτροπῆς "άφοβος ἐξήτει παρὰ Ζημοσϑένους 
“Μιλύαν εἰς βάσανον, εἰδὼς οὐ δοϑησόμενον. οὐ γὰρ ἐδίδου 
“Ιημοσϑένης φάσκων, οὐ; οἰκέτην, ἀλλ᾿ ἐλεύϑερον εἶναι τὸν 
Μιλύαν, ἐλευϑερωϑέντα ὑπὸ τοῦ πατρὸς, ὅτε ἐτελεύτα, καὶ εἰς 5 

τούτου πίστιν ἄλλα τε παρεχόμενος καὶ δὴ καὶ μαρτυρίαν Στε- 
φάνου, ὡς ἐμαρτύρησε πρὸς τοὺς δικαστὰς φάσκων, ὡμολογηκέ- 
γαν ἴφοβον ἐπὶ τοῦ διαιτητοῦ, ἐλεύϑερον εἶναι Μιλύαν. ἁλοὺς 
δὴ τῆς ἐπιτροπῆς "Ζφοβος ψευδομαρτυριῶν «Στεφάνῳ δικάζεται" 10 
ὑπὲρ οὗ τοῦτον τὸν λόγον ὁ “ημοσϑένης λέγει, καὶ τἀληϑῆ 
φόσκων αὐτὸν μεμαρτυρηκέναι, καὶ πρὸς τούτῳ δεικνὺς, ὡς 844 
οὐδὲν ἐκ ταύτης τῆς μαρτυρίας "άφοβος ἐβλάβη, ἀλλὰ δι’ ἕτέ- 
ρους ἥλω μάρτυρας, οἷς οὐκ ἐπισκηψάμενος δῆλός ἐστιν ἦδι- 
κηκώς. 

ἹΠΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΟΥΠΕΡΦΑ͂ΝΟΥ ΠΡῸΣ ΑΦΟΒΟΝ ΨΕΥΔΟΜΔΑΡΤΥΡΙΩΝ 

“ΖΟΓΟΣ. 

᾿ ᾿ ᾿ , ΄ , , 3, .} 3) 5’ 1 μὴ, καὶ πρότερόν μοι δίκης γενομένης πρὸς ᾿Αφοβον, ὦ 
» " μ "» , , ΄ 32 3 
ἄνδρες δικασταὶ, συνηδὴ πολλῷ τούτων μείζω καὶ δεινότερ, αὖ- 

τοῦ ψευσαμένου ῥαδίως ἐξελέγξας, διὰ τὴν Ξεριφ ἀνέρα τῶν ἀδι-, 

κημάτων, ϑαυμαστῶς ἂν ἴσως εὐλαβούμην, μὴ καὶ νῦν οὐ δυ- 5 

νηϑῶ δεῖξαι, πῇ παοακρούσεταί ποϑ᾽ ἕκαστα ὑμῶν αὐτῶν. νῦν 



σο 4 ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.. 

» » : δι ᾽ 
δὲ, σὺν ϑεοῖς εἰπεῖν, ἄνπερ ἴσοι καὶ κοινοὶ γένησϑε ἡμῶν ἀκροα- 

ι ι ,ὔ Υ δὰ ἷ ᾽»ᾳ ΓΉΨ. " , ι ἢ 
ταὶ, πολλὰς ἐλπίδας ἔχω μηδὲν ἧττον υμᾶς τὴν ἀναίδειαν τὴν τουτου 

» - 3 - 
10 γνώσεσθαι τῶν πρότερον δικασάντων. χαὶ ταῦτ᾽ εἰ μὲν ἐδεῖτο 

λύγου τινὸς ἢ ποικιλίας, ἔγωγε κατώκνουν ὧν τὴν ἐμαυτοῦ κα- 
ταμεμφόμενος ἡλικίαν" νῦν δ᾽ ἁπλῶς δεῖ διδάξαι καὶ διηγήσα- 

Ἴ ΄ , δ, τῶν 3 Η ΄ ᾿" σϑαι τὰ τούτῳ πεπραγμένα περὶ ἡμῶν. ἐκ δὲ τούτων οἴομαν 
-" δ'' 4 Ε 2 , 4 Ὁ » ΕΥ) ΒΒ" 

15 πᾶσιν ὑμῖν εὔγνωστον ἔσεσθαι, πότερος ποϑ’ ἡμῶν ἔσϑ' ὁ πο- 
ἃ Ξ : τ " ͵ ᾽ 

νηρύς. οἶδα μὲν οὖν, ὅτι τὴν δίκην οὗτος εἴληχε ταύτην, οὐχὶ 
τῷ τὰ ψευδῆ τινὰ αὐτοῦ καταμεμαρτυρηχέναι ἐξελέγξειν πιστεύων, 
5.495 ιν “ ΄ - 

ἀλλ ἡγούμενος διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ τιμήματος τῆς δίκης, ἣν 
Ξ ; 9.»ϑ » 2 

845 ὠφλεν, ἐμοὶ μὲν ἂν γενέσϑαν τινὰ φϑόνον, αὐτῷ δ᾽ ἔλεον. καὶ 
Ἀ -" » -" 3 - 

διὰ ταῦτα περὶ τῆς γεγενημένης δίκης νῦν ἀπολογεῖταν, περὶ 
δ᾽ ΄ ΕΣ “2᾽ 72 ὅ΄Ἃ ᾽ν ᾽ 5.4...» ᾿ 
ἧς τοτὲ οὐδὲν ἔσχε δίκαιον εἰπεῖν. ἐγὼ δ, ὠ ἄνδρες δικασταὶ, 

5 εἰ μὲν ἐπεπράγμην "ἄφοβον τοῦτον τὴν δίκην, ἢ μηδὲν ἤϑε- 
»" 9.2 5 ἰχ ᾽ λον μέτριον συγχωρεῖν, ἠδίκουν μὲν οὐδ᾽ ἂν οὕτως, τὰ παρ᾽ 

πδι- ͵΄ “ » Ἢ »» 
ὑμῖν γνωσθέντα πραττόμενος αὐτόν ὅμως δ᾽ ἂν εἶχέ τις εἰπεῖν, 

ὡς λίαν ὁμῶς καὶ πικρῶς ὄντα συγγενῆ τοῦτον ἐκ τῆς οὐσίας 
ν ΄ βϑν εἰ 'κπ 

10 ἁπάσης ἐκβέβληκα. νῦν δὲ τοὐναντίον ἐστίν᾽ οὗτος μὲν ἐμὲ 
τῶν πατρώων ἁπάντων μετὰ τῶν συνεπιτρόπων ἀπεστέρηκε; καὶ 

3 δ, εἰν. - -»" -» 
οὐδ᾽ ἐν ὑμῖν φανερῶς ἐξελεγχϑεὶς οἴεται δεῖν οὐδὲν τῶν με- 

, ἘΞ 3 ᾽ τρίων ποιεῖν, ἀλλὰ διασκευασάμενος τὴν οὐσίαν, καὶ παραδοὺς 
ε ᾿ 2 ΄ . 3 ᾿ 3 ᾿ ᾿ 165 τὴν μὲν οἰκίαν ᾿Αφόβῳ, τὸν δ᾽ ἀγρὸν ᾿Ονήτορι, πρὸς μὲν ἐκεί- 

΄ - 

νους δίκην καὶ πράγματ᾽ ἔχειν ἐμὲ πεποίηκεν, ἐκ δὲ τῆς οἷ- 
, ἘΑΑ͂ΝΕῚ ᾿ “ Π ι ; ΄ Ε ᾿ κ ι 

κίας αὕτος τὰ σκευὴ λαβὼν καὶ τἀνδραποδα ἐξαγαγὼν καὶ τὸν 
, 3 

λάκχον συντρίψας καὶ τὰ ϑυρώματ᾽ ἀποσπάσας καὶ μονονοὺ» 
Ἄς 1 » 

30 αὐτὴν τὴν οἰκίαν ἐμπρήσας Μεγάραδ᾽ ἐξώκηκε, κἀκεῖ μετοίκιον 

τέϑεικεν. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον διὰ ταῦτα τὰ ἔργα τοῦ- 
τὸν μισήσαιτε, ἢ ἐμοῦ τινὰ ὠνεπιείχειαν καταγνοίητε. περὶ μὲν 

οὖν τῆς αἰσχροκερδείας τῆς τούτου καὶ μιαρίας ὕστερόν μον δο- 
36 κεῖ διεξελθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ νῦν δ᾽ ὡς ἐν κεφαλαίοις ἀκηκόύα- 

τε᾿ περὶ δὲ τῶν μεμαρτυρημένων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς ἔστιν 

ἀληϑῆ, περὶ ὦνπερ οἴσετε τὴν ψῆφον, ἤδη πειράσομαι διδάσκειν 

ὑμᾶς. δέομαι δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δικαίαν δέησιν, ἐξ 

846 ἴσου ἡμῶν ἀμφοτέρων ἀκοῦσαι. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ ὑπὲρ ὑμῶν 

ὁμοίως" ὅσῳ γὰρ ἂν ἀκριβέστερον τὰ πεπραγμένα μάϑητε,, τος 
σούτῳ δικαιοτέραν καὶ εὐορκοτέραν ϑήσεσϑε περὶ αὐτῶν τὴν 

5 ψῆφον. ἐπιδείξω δὲ τοῦτον οὐ μόνον ὡμολογηχύτα, εἶναι τὸν 
Μιλύαν ἐλεύϑερον, ἀλλὰ καὶ φανερὸν τοῦτ᾽ ἔργῳ πεποιηκότα, 

καὶ πρὸς τούτοις ἐκ βασάνου περὶ αὐτῶν πεφευγότα τοῦτον τοὺς 
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ἀκριβεστάτους ἐλέγχους, καὶ οὐκ ἐϑελήσαντ᾽ ἐκ τούτων ἐπιδεῖξαν 
τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλ᾽ ἀεὶ πανουργοῦντα καὶ μάρτυρας ψευδεῖς 10 
παρεχόμενον καὶ διαπλέπτοντα τοῖς αὑτοῦ λόγοις τὴν ἀλήϑειαν 

τῶν πεπραγμένων, οὕτω μεγάλοις καὶ φανεροῖς ἐλέγχοις, ὥσϑ᾽ 
ὑμᾶς πάντας εἴσεσϑαν σαφῶς, ὅτι. ἡμεῖς μὲν ἀληϑῆ λέγομεν, 

οὗτος δ᾽ οὐδὲν ὑγιὲς εἴρηκεν. ἄρξομαι δ᾽ ἐντεῦϑεν, ὅϑεν καὶ 15 
ὑμεῖς δᾷστ᾽ ἂν μάϑοιτε, καγὼ τάχιστ᾽ ἂν διδάξαιμι. ἐγὼ γὰρ, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, [Δήμωνι καὶ Δημοφῶντι καὶ Θηριππίδῃ 

καὶ τούτῳ δίκας ἔλαχον ἐπιτροπῆς, ἀποστερηϑεὶς ἁπάντων τῶν 
ὄντων. γενομένης δέ μοι τῆς δίκης πρὸς τοῦτον πρῶτον, ἐπέ- 30 
δειξα σαφῶς τοῖς δικάζουσιν, ὥσπερ ὑμῖν ἐπιδείξω, πάνϑ᾽, ὅσα 

ἡμῖν κατελείρϑη χρήματα, ἀπεστερηκότα τοῦτον μετ᾽ ἐκείνων, 
οὐ καταψευδομαρτυρησάμενος. τεχμήριον δὲ μέγιστον" μαρτυριῶν 
γὰρ πλέον ἢ πάνυ πολλῶν τῶν ἁπασῶν ἀναγνωσϑεισῶν ἐπὶ τῇ 35 
δίκῃ, καὶ τούτων τῶν μὲν, ὡς ἔδοσάν τι τούτῳ τῶν ἐμῶν, 

καταμαρτυρουσῶν, τῶν δ᾽, ὡς παρῆσαν κομιξομένῳ, τῶν δ᾽, ὡς 

πριάμενον παρὰ τούτου τούτῳ τὰς τιμὲς διέλυσαν, οὐδ᾽ ἥτινι τούτων 
τῶν φουδομαμτυριῶν ἐπεσκήψατο, οὐδὲ τετόλμηκε διώκειν, ἀλλ᾿ 8417 

ἢ ταύτην μίαν οὖσαν, ἐν ἣ δραχμὴν οὐκ ἂν ἔχοι δεῖξαν βεμαρ- 
τυρημένην. καίτοι τό γε τίμημα τῶν χρημάτων, ὧν ἀπεστερή- 
μὴν, οὐκ ἐκ ταύτης συντιϑεὶς ἐλογιζόμην τοσοῦτον, (οὐ γὰρ 
ἔνεστ᾽ ἀργύριον.) ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνων καϑ᾽ ἕκαστα τιϑεὶς, αἷς οὗτος 5 
οὐκ ἐπεσκήψατο. ὕϑεν οἵ τότ᾽ ἀκούσαντες οὐ μόνον αὐτοῦ κα΄ 
τέγνωσαν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιγεγραμμένων ἐτίμησαν. τίνος οὖν 
ἕνεκ᾽ ἐκείνας μὲν εἴασε, τῇδε δὲ ἐπεσκήψατο ; ἐγὼ καὶ τοῦτο δὲ- 
δάξω. τῶν μαρτυριῶν ὅσαι μὲν αὐτοῦ χρήματ᾽ ἔχειν κατεμαρτύ- 10 

ρουν, ἤδει σαφῶς, ὅτι τοσούτῳ μᾶλλον ἐξελεγχϑήσεται ταῦτ᾽ 
ἔχων, ὅσῳ πλείων λόγος δοϑήσεται καϑ᾽ ἕν περὶ ἑκάστου. τοῦτο 
δ᾽ ἤμελλεν ἐν τῇ τῶν ψευδομαρτυριῶν ἔσεσϑαι κρίσει. ὃ γὰρ 

ἄλλων 15 τότ᾽ ἐν μικρῷ μέρει τινὶ τοῦ παντὸς ὕδατος μετὰ τῶν 
κατηγορήσαμεν, νῦν πρὸς ἅπαν τὸ ὕδωρ αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ διδά- 

ΕΣ ΄“, 

ἕξειν ἠμέλλομεν. ἀποκρίσει δ’ ἐπισκηψάμενος ἐνόμιζεν, ὥσπερ 
Α ὦϑ γ , δ , ᾿ - π᾿ ἢ 

τόϑ'᾽ ὡμολόγησεν, οὕτω πάλιν ἔξαρνος γενέσϑαι" ταῦτα ὃ ἐφ. 

ξαυτῷ γενήσεσϑαι. διὰ ταῦτα τήνδε διώκει. βούλομαι δὴ ταύτην, 20 
ὡς ἔστιν ἀληϑὴς, ἐπιδεῖξαι σαφῶς πᾶσιν ὑμῖν, οὐκ ἐξ εἰκότων 
οὐδὲ λόγων πρὸς τὸ παρὸν μεμηχανημένων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ παρὰ 

- -" Α " “ » } 

πᾶσιν ὑμῖν δόξαντος, ὡς ἐγὼ νομίζω, δικαίου. σκοπεῖτε δ᾽ ἀπού- 
᾿ ι ΒΘ « Η Π - , - σαντες. ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, περὶ τῆς μαρτυρίας τῆς 25 

ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένης εἰδὼς ὄντα μοι τὸν ἀγῶνα καὶ 



24 ΦΗΜΟΣΘΕΝΟΎΥΣ 

« γ΄ δ δ “,, Ὁ δ - “4 ; ΄ ’ 3 : 

περὶ τούτου τὴν ψῆφον ὑμᾶς οἴσοντας ἐπιστάμενος, ῳήϑην, 

δεῖν μηδὲν ἄλλο τούτου πρότερον 41) τοῦτον προκαλούμενος ἐξέ- 
Φ᾿«“ ποσὸν «ἢ - » ᾽ Φ' τῶν ’ 8.48 λέγξαι. καὶ τί ποιῶ; παραδοῦναι παῖδα ἤϑελον αὐτῷ γράμματα 

«ι » [χὰ [πῃ Υ - ε 

ἐπιστάμενον βασανίζειν, ὃς παρῆν, οϑ᾽ ὡμολόγει ταῦϑ᾽ οὕτος, 
ΕἸ 3 »" 

καὶ τὴν μαρτυρίαν ἔγραφεν, οὐδὲν ὑφ᾽ ἡμῶν κελευσθεὶς κακο- 
-» 3ι ἐὲ5 “- Ὁ Γ᾽ 3 

5 τεχνεῖν, οὐδὲ τὸ μὲν γράφειν, τὸ ὃ ἀφαιρεῖν ὧν οὑτὸς εἰρή- 
, " , 5,4 3 » » ρει κ - ’ 3 » ᾿ ι 

κὲν περὶ τούτων, αλλ απλῶς ὑπὲρ τοῦ παᾶντὰ τἀληϑῆ καὶ τὰ 
᾿ 3 - » 

τούτῳ βηϑέντα γράψαι. καίτοι τί κάλλιον ἦν τοῦ τὸν παῖδα στρε- 
-Ὕ ΕΣ ᾿ ’ ρνκε ν᾽ ἥ 2 Α ’ ᾿ ᾿ 

βλοῦντα ἐξελέγξαν ψευδομένους ἡμᾶς; ϑιλλα συνῃδει, παντῶν μα- 
2 5» ΄ [7 ) Ἰὼ Η͂ , Η 

10 λιστ΄ ἀνθρώπων, ὁτι ταληϑῆ μεμαρτυρηταν᾽ διόπερ ἔφυγε τὴν 
, 3 ᾿ 4 ᾽ τ ΕΣ , »Ἥ 3. " Φαι ΟΡ 

βάσανον. ἀλλὰ μὴν οὐχ εὶς ουδὲ δυο ταῦτ ἴσασιν, οὐδ΄ ὑπὸ 
΄ δ ΄ , 2 ων, ς 5 » , - 

μάλης ἡ προχλησις γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ μέσῃ πολλῶν 
κ ΄ 

παρύντων. καί μοι κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας. 
- 

15 ΜΆΡΤΥΡΕΣ. 
: 

᾽ 

Οὕτω τοίνυν οὗτός ἐστι σοφιστὴς καὶ σφόδο᾽ ἑκὼν τὰ δί- 
καιὰ ἀγνοεῖν προσποιούμενος, ὥὦστε ψευδομαρτυριῶν διώκων, 
καὶ περὶ τούτου τὴν ψῆφον ὑμῶν μελλόντων οἴσειν καὶ ὀμω- 

» , ᾿ ἘΣ 
φῇ μοκότων, περὶ τῆς μαρτυρίας μὲν ἔφυγε τὴν βάσανον, περὶ οὗ 

- ϑι » ᾽ 

(ἰὔλιστα προσῆκεν αὐτῷ τὸν λόγον ποιεῖσϑαν, περὶ δ᾽. ἄλλων 
- ᾿ - ᾽ δ 3 , 

φησὶν ἐξαιτεῖν" ψευδόμενος. καίτον πῶς οὐχ ὑπερφυὲς, αὐτὸν 
΄ - δ 

μὲν δεινὰ πεπονθϑέναν φάσκειν, εἰ τὸν ἐλεύϑερον ἐξαιτῶν, ὡς 
νἀ “ αὐθαγν Σ ἊΣ ; ᾿ Ἁ ᾿ ΄ 3 
ἐγὼ σαφῶς υμῖν ἐπιδείξω, μὴ παρέλαβε, τοὺς δὲ μάρτυρας οὔ 

ι ΄ - Φ' 
ῶ5 δεινὰ πάσχειν νομίζειν, τὸν ὁμολογουμένως δοῦλον περὶ ὧν 

3 4 2 ΄ ᾽ 2ὰ 7 ΄ »" » 
ἐμαρτύρησεν ἐκδιδόντος, οὐκ ἐθέλοντος τούτου παραλαβεῖν; οὐ 

᾿ -᾿ὕὔ 5 π᾿ τ πον 
γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἔνεστιν εἰπεῖν, ὡς περὶ μέν τινων ὧν αὐτὸς 

ΠΑ δ ᾿ -" 

βούλεται σαφὴς ἡ βάσανος, περὶ δ᾽ αὖ τινῶν οὐ σαφής. ἔτι 
8. ογ΄ ν , 

849 τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ταύτην τὴν μαρτυρίαν ἐμαρτύρησεν 
3 ν ἐν Ἂν. » - “- 
ἀδελφὸς ὁ τουτουὶ πρῶτος Αἴσιος, ὃς νῦν μὲν ἔξαρνός ἔστι, 

νῷ. [ 3 -" » 

τούτῳ συναγωνιζόμενος, τότε δ᾽ ἐμαρτύρησε ταῦτα μετὰ τῶν 
ἀλλ ,)} “ἢ ὴῆ’ει »" ΝΣ 3 κι " - , 3 ΄ 

ὅ ἄλλων, οὔτ᾽ ἐπιορκεῖν οὔτ εὐϑὺς παραχρῆμα δίκην ὀφλισκά- 
’ ᾽ Ὁ - 

νειν βουλόμενος" ὃν οὐκ ἂν δήπου, ψευδῆ μαρτυρίαν εἰ παᾶ- 
΄ 2. » 3 

ρεσπευαζόμην, ἐνέγραψα ἂν εἰς τοὺς μάρτυρας, ὁρῶν μὲν ᾿Αἀφόβῳ 
᾿ Υ ΕῚ »" 3 

χρώμενον μαλιστ᾽ ἀνθρώπων ἁπάντων, εἰδὼς δὲ συνεροῦντ᾽ αὐ- 
Ν" τ ν 7, Ἵ Ἄμε." -ἫὌ»» 2 ᾿ ᾿ ᾽ ᾿] ᾽ “ 

10 τῷ τὴν δίκην, ἔτι δ΄ ἐμαυτοῦ ὄντα ἀντίδικον" οὐ γὰρ ἔχεν λὸ- 
᾿ δ᾿ " , Ἢ ΄ 5 " ᾿ 3 

γον τὸν ἕαυτοῦ διάφορον καὶ τὐύτου ἀδελφὸν μὴ ἀληϑι- 
- " ΄ ΄ ΄ 

νῆς μαρτυρίας ἐγγράψαι μάρτυρα. τούτων τοίνυν εἰσὶ μὲν στολ- 
ι ᾿ -" ᾽ 3 ’ »" , -" 

λοὶ μάρτυρες, ἕτι ὃ οὐκ ἐλάττω τεκμήρια τῶν μαρτύρων. πρῶ- 

----.-.  5-:-τ-τ-τ- ςὐ-πτΠ τ  -:: 
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Α - δ 3 »Ἥ »" 

τὸν μὲν γὰρ, εἴπερ ὡς ἀληϑῶς ταῦτα μὴ ἐμαρτύρησεν, οὐκ ἂν 15 
Ρ- 75. Ψ 3 ι Ὡ. Ἢ 3 Ἁ φννῃ - ’ »-Ὁ 

γῦν ἔξαρνος ἣν, ἀλλὰ τοτ εὐὔϑὺς ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου, τῆς. 
3 » -“ μαρτυρίας ἀναγιγνωσκπομένης» ἡνίκα μᾶλλον ἂν αὐτὸν ἢ νῦν 

ἈΠ. Δ ΄ 2 2 μ᾿ δ , 5) 32 ᾿ ῃ ᾽» 
ὠφέλει. δεύτερον δ΄ οὐχ ἂν ἡσυχίαν γεν, ἀλλὰ δίκην ἂν μοι 

ὡ σ΄ω ᾽ 
βλάβης ἔλαχεν, εἰ ψευδομαρτυριῶν ὑπόδικον αὐτὸν ἐποίουν κατ᾽ 450 : ᾿ ω Ξ 
ἀδελφοῦ, οὐ προσῆκον, ἐν ἢ καὶ περὶ χρημάτων καὶ περὶ ἀτι- 

’ “,᾿ ΄ ΕΠ) τ ν Ὁ Ἰγη 2: , 
μίας ἄνϑρωποι κινδυνευουσιν. ἔτι δὲ τὸ πρᾶγμ ἂν ἐξελέγξαι 
“, - ’ »ἭὟ “ 

ζητῶν ἐξήητησεν ἄν με τὸν ποῖδα τὸν γράφοντα τὰς μαρτυρίας, 
7 ᾿ - 

ἕν᾿, εἰ μὴ παρεδίδουν, μηδὲν ὧν δίκαιον λέγειν ἐδύκουν. νῦν δὲ 25 
- - -" δι 3 - 

τοσοῦτον τοῦ ποιῆσαί τι τούτων ἐδέησεν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἐμοῦ πα- 
, »ν 3 “ τ - 

ραδιδόντος, ἐπειδὴ ταῦτ᾽ ἔξαρνος ἐγένεϑ᾽, οὗτος παραλαβεῖν 
ΕῚ Ν᾽ 3 2 ε ᾿ 

ἠϑέλησεν᾽ αλλ ὁμοίως φαίνονται καὶ περὶ τούτων φεύγοντες 
" ’ » 3 3 " - 

τὰς βασάνους. καὶ ταῦϑ᾽ ὡς ἀληϑῆ λέγω, καὶ ἔν τε τοῖς μάρ- 850 
τυσι μεμαρτυρηκὼς “4ἴσιος οὐκ ἠρνήϑη ταῦτα ἐπὶ τοῦ δικαστη- 

ρίου, τούτῳ παρεστηκὼς, τῆςς μαρτυρίας ἀναγιγνωσκομένης, ἐμοῦ 
τ΄ ἐκδιδόντος τὸν παῖδα περὶ ἁπάντων τούτων βασανίζειν αὖ- 

- 3 35’ - 5. ἃ ο» , 
τοῖς, οὐκ ἡϑέλησε παραλαβεῖν, καϑ' ἕχαστον υμῖν παρέξομαι 6 

Α , - 

τοὺς μάρτυρας. καί μοι κάλει δεῦρ᾽ αὐτούς. 

3.5 ΤΨΕΟΣΝ Σν 

Ὃ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πάντων τῶν εἰρημένων οἴο- 
δ»5 »" - -" -»" - 

μαν μέγιστον ὑμῖν ἐρεῖν σημεῖον τοῦ ταῦτ᾽ ἀποκρίνασϑαι τοῦτον, 10 
βούλομαι διεξελϑεῖν. ἐπειδὴ γὰρ ἐξήτεν μὲ τὸν ἄνϑρωπον ταῦϑ᾽ 
ὡμολογηκὼς, ἃ μεμαρτύρηται, βουλόμενος καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸν ἐξε- 
λέγξαν τεχνάζοντα, τί ποιῶ; προσκαλοῦμαν κατὰ Δήμωνος εἰς 

- »" -» έ 
μαρτυρίαν, ὄντος αὐτῷ ϑείου καὶ κοινωνοῦ τῶν ἀδικημάτων, 15 
καὶ συγγράψας ταῦτ᾽ ἐκέλευον μαρτυρεῖν, ἃ νῦν διώκει τῶν 

- τ » 3 εἴ - 

ψευδομαρτυριῶν. οὗτος δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀπηναισχύντει" τοῦ 
-" »-»"Ὕ ’ 

δὲ διαιτητοῦ κελεύοντος μαρτυρεῖν, 1) ἐξομνύειν, ἐμαρτύρησε 
’ ; " 3 35 » “ Α Α πάνυ μόγις. καίτοι εἴ γ᾽ ἦν δοῦλος ἄνϑρωπος καὶ μὴ προῶ- 20 

΄ κ --ς.᾽ὔ ’,’ “ ᾽ ᾿ » , 

μολόγητο πρὸς τοῦδ ἐλεύϑερος εἶναι, τί μαϑὼν ἐμαρτυρησεν, 
3 3 ΕΣ 5 ΄ 3 , -" ΄ 3 4 ᾿ " ᾿ 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐξομῦσας ἀπηλλάγη τοῦ πράγματος ; ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ 

τούτων ἤϑελον παραδοῦναι τὸν παῖδα τὸν γράφοντα τὴν μαρτυ- 
᾿, κι Ἷ ’΄ 3. δὰ Ἷ ΠΣ - ᾿, -" " 

θίαν; ὃς τὰ τὲ γράμματ᾽ ἔμελλε γνώσεσθαι τὰ ξαυτοῦ και τοῦ- 50 
3 - -» 32. "» τὸν ἐμνημύνευεν ἀπριβῶς μαρτυρήσαντα ταῦτα. καὶ ταῦτ᾽ ἦἤϑε- 

΄ κῚ ἋῈἕ Γ εἰν. 
λον, οὐχὶ μαρτύρων ἀπορῶν, οὲ παρῆσαν, [ἦσαν γὰρ, ἀλλ 

΄ » -»" - “« ἵνα μὴ τούτους αἰτιῷτο μαρτυρεῖν τὰ ψευδῆ, ἀλλὰ τὸ πιστὸν ἔν 
-ν ἤ Δ - ῳ ἮΣ - 

τῆς βασάνου τούτοις ὑπάρχοι. καίτοι πῶς ἄξιόν ἔστι καταγνῶ- 851 



ΟΣ ΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

“ ΄ Α » τι »" ΄ ΠΑ͂Ν, 
ναι τῶν μαρτύρων διὰ τοῦτο, οἱ μόνοι τῶν πώποτ᾽ ἠγωνισμέ- 

ΔΤ αυ λ 4 3 3 » , 

νων δίκην ἐν ὑμῖν τὸν διώκοντ᾽ αὐτὸν αὐτοῖς μάρτυρα τούτων 
5 ἐπιδεικνύουσι γεγενημένον. ἀλλὰ μὴν ὡς ἀληϑῆ λέγω, λάβε τὴν 
σπρύσκλησιν καὶ τὴν μαρτυρίαν. 

ΠΡΟΣΚΛΠΗΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙ Ἅ. 

» ἕ ΄ 
Τηλικαῦτα τοίνυν δίκαια φυγὼν οὗτος καὶ ἐκ τοσουτῶν 

δ, » » ν - ΄ 
τεκμηρίων ἐπιδειχνύμενος, ὅτι συκοφαντεῖ, τοῖς μὲν αὑτοῦ μὰρ- 

»" -» ᾿Ὶ ΄ 

10 τυσιν ἀξιοῖ πιστεύειν ὑμῶς, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς διαβάλλει καί φησιν 
» δ » . ΄ ᾿ " 2 " 3. γῇ κ᾿ 

οὐ ταληϑῆ μαρτυρεῖν. βούλομαν δὴ καὶ ἔν τῶν εἰκότων πεοῦ 
π᾿ : 5., 53 ς ΄ ᾿ 

αὐτῶν εἰπεῖν. οἶδ᾽ οὖν, ὅτι πάντες ἂν ὁμολογήσαιτε, τοὺς Ψευ- 
- . 3 3 ἽΝ 3 

δομαρτυροῦντας 1) κέρδεσι δι᾿ ἀπορίαν ἐπαιρομένους ἢ ὃν ἕται- 
ὉᾺ “ »" -» 

16 ρείαν ἢ καὶ δι᾿ ἔχϑοαν. τῶν ἀντιδίκων ἐθέλειν ἄν τι τοιοῦτον 
» 3 ἂ 

ποιῆσαι. τούτων τοίνυν οὐδὲ δι᾿ ἕν ἂν εἶεν ἐμοὶ μεμαρτυρηκότες. 
- ΄ -“- 2 » 

οὔτε γὰρ ἑταιρείᾳ᾽ πῶς γάρ; οἵ γε μήτε ἐν ταῖς αὐταῖς διατρι- 
» ΄ ᾿Ὶ ᾳ , ,,. ΔΨ ΕῚ ᾿ ἡ ὁδὲ 3 3 » 

βαῖς, μήτε καϑ' ἡλικίαν, μή οτι ἐμοΐ τινες αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὔτε 
» 3 

90 σφίσιν αὐτοῖς εἰσίν" οὔτ᾽ ἔχϑρα τούτου φανερὸν γὰρ καὶ τοῦτ 
-, " 3 

ἔστιν᾽ ὃ μὲν γὰρ ἀδελφὸς καὶ “σύνδικος, Φάνος δ᾽ ἐπιτήδειος καὶ 
᾽ ΣῊ Ἑ 9 ᾽ ͵ 

φυλέτης, Φίλιππος δ᾽ οὔτε φίλος οὔτ ἐχϑρός" ὥστ᾽ οὐδὲ ταῦ- 
τὴν ἄν τις ἐπενέγποι δικαίως τὴν αἰτίαν. καὶ μὴν οὐδὲ δι᾿ ἀπο- 

956 ρίαν ἄν τις φήσειε" πάντες γὰρ ἰηος, ϑὰν τοσαύτην οὐσίαν, 

ὥστε καὶ λειτουργεῖν ὑμῖν προϑύμως καὶ τὰ προσταττύμενα ποιεῖν. 
3 3 » - ᾿ δι 

χωρὶς δὲ τούτων οὔτ᾽ ἀγνῶτες ὑμῖν, οὔτ᾽ ἐπὶ τὰ χείρω γιγνωσκόξ 
͵ , δ᾽ (δὴ » , ,»» “..) 

μενοι, μέτριον δ᾽ ὄντες ἀἄνϑρωποι. καίτοι εἰ μήτ᾽ ἄπορον μήτ᾽ ἐχ- 
δ. ᾽ , ΄ 3 Ὁ , - ι ι ΄ λ - 2 ϑ Ὁ ϑροὶ τούτου μήτε ἐμοὶ φίλοι, πῶς χρὴ κατὰ τούτων αβεῖν τιν᾽ 

ὑποψίαν, ὡς τὰ ψευδὴ ρϑόπ εμρνς ἐγὼ μὲν γὸρ οὐκ οἶδα. 

ταῦτα τοίνυν οὗτος εἰδὼς, καὶ πάντων μάλιστα ἐπιστάμενος τὰ: 

5. ληϑῆ μεμαρτυρηκότας αὐτοὺς, ὅμως συκοφαντεῖ, καὶ φησὶν οὐ 
9 “- »"» » μ᾿} -" 

μόνον οὐκ εἰπεῖν ταῦτα, ἃ πῶς τις ἂν μᾶλλον ἐξελέγξειεν εἰρη: 
᾽ ᾿ -" 9 -ὟΡνΡ 

κύτα; ἀλλὰ καὶ δοῦλον εἶναι τὸν ἄνϑρωπον τῷ ὄντι. βούλομαε 
: δ΄, » 4,49 δὲ διὰ βραχέων εἰπὼν πρὸς ὑμᾶς ἐξελέγξαι καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸν ψευ: 

10 δόμενον. ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ περὶ τούτων ἠϑέλη: 
΄ » » 

σα τούτῳ παραδοῦναι βασανίζειν τὰς ϑεραπαίνας, αἷ τελευτῶν- 
» 3 »" , ΝΜ 

τὸς τοῦ πατοὺὸς μνημονεύουσιν ἀφεϑέντα τοῦτον ἐλεύϑερον εἶναι 
΄ ᾿ 7 δ 3 -" » 3 » 

τότε. καὶ πρὸς τούτοις ἡ μήτηρ κατ΄ ἐμοῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς, οἵ 

15 μόνοι παῖδες ἐσμὲν αὐτῇ, δι’ οὃς κατεχήρευσε τὸν βίον, πίστιν 
" »" » ᾽ » 
ηϑέλησεν ἐπιϑεῖναι παραστησαμένη, τὸν ἄνϑρωπον τοῦτον ἀφεῖς- 

,] ν 3 3 -" - 

νὰν τὸν πατέοα, ἡνίκ᾽ ἐτελεύτα, καὶ νομίζεσϑαι παρ᾽ ἡμῖν τοῦ- 
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τον ἐλεύθερον" ἣν μηδεὶς ὑμῶν νομιξέτω καϑ᾽ ἡμῶν ποτ᾽ ἂν 
» ᾽ “- ἀμ διὰ, Ἁ ι Ὁ ὦ " Ἁ ΕΣ 3 

ὄμνυναν ταῦτ᾽ ἂν ἐθέλειν, εἰ μὴ σαφῶς ἢδεν τὰ εὔορκα ὀμοῦυ- 90 
3 ; ᾿] δ 3 » , ᾿ - κὲ [᾿ -» 

μένη. ἀλλὰ μὴν ὡς ἀληϑῆ λέγω καὶ τοῦτο ἡμὲν ἕτοιμοι ποιεῖν, 

κάλει τούτων τοὺς μάρτυρας. 

ἜΥΡ Ὑ ὙΥῸ ΡΛΩΣ 

Τοσαῦτα τοίνυν δίκαια λέγειν ἐχόντων ἡμῶν καὶ καταφεύ- 
γειν εἰς τοὺς μεγίστους ἐλέγχους ἐθελόντων περὶ τῶν μεμαρτυ- 

φημένων, πάντα ταῦτα φυγὼν οὗτος οἴετοαν περὶ τῆς γεγενημέ- 35 

γῆς δίκης διαβάλλων καὶ κατηγορῶν ἐμοῦ τοῦ μάρτυρος ὑμᾶς 
πείσειν καταψηφίσασϑαι, πάντων, οἶμαι, πρᾶγμα κατασκευά- 

σας ἀδικώτατον καὶ πλεονεκτικώτατον. αὐτὸς μὲν γὰρ μάρτυρας 

ψευδεῖς παρεσκεύασται περὶ τούτων, συγχορηγὸν ἔχων ᾿Ονήτορα 858 
τὸν χηδεστὴν καὶ Τιμοχράτην᾽" ἡμεῖς δ᾽ οὐχὶ προειδότες, ἀλλ᾽ 
ὑπὲρ αὐτῆς τῆς μαρτυρίας ἡγούμενοι τὸν ἀγῶν᾽ ἔσεσθαι, τοὺς 
περὶ τῶν ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς χρημάτων μάρτυρας οὐ παρεσκευά- 5 
σμεϑα νῦν. ὅμως δὲ, καίπερ οὕτω τούτου σεσοφισμένου; τὰ πράγ- 
ματ᾽ αὐτὰ διεξιὼν οἴομαν δᾳδίως ὑμῖν ἐπιδείξειν δικαιότατ᾽ 

ἀνθρώπων τοῦτον ὠφληκότα τὴν δίκην, οὐχ ὅτι τὸν Ιηιλύαν 
ἐχώλυον βασανίζειν, οὐδ᾽ ὅτι τοῦτον ἐλεύϑερον ὡμολύγησεν, οἵ 
δὲ μάρτυρες οἵδε ἐμαρτύρησαν, ἀλλ᾽ ὅτι πολλὰ τῶν ἐμῶν ἐξη- 10 

λέγχϑη λαβὼν, καὶ τὸν οἶκον οὐκ ἐμίσϑωσε, τῶν νόμων κε- 
λευόντων καὶ τοῦ πατρὸς ἐν τῇ διαϑήκῃ γράψαντος, ὡς ἐγὼ 
«ἐφ ὑμῖν ἐπιδείξω. ταῦτα μὲν γὰρ ἣν πᾶσιν ἰδεῖν " οἵ νόμοι 
καὶ τὸ πλῆϑος ὧν οὗτοι διηρπάκεισαν χρημάτων τὸν Μιλύαν 16 

δ᾽ οὐδ’ ὅστις ἐστὶν οὐδεὶς ἤδει. γνώσεσϑε δ᾽ ἐκ τῶν ἐγκεκλη- 

μένων, ὅτι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχοντ᾽ ἐστίν. ἐγὼ γὰρ, ὦ ὄνδρες δι- 
κασταὶ, δίκην ἔλαχον τούτῳ ἐπιτροπῆς, οὐχ ὃν τίμημα συνϑεὶς, 
ὥσπερ ἄν τις Ἰνμα τπρῤῤρον ἐπιχειρῶν} ἀλλ᾽ ἕκαστον ἐγγράψας, φὸ 

καὶ πόϑεν λαβὼν, καὶ πόσον τὸ νόος ἐπρονμ καὶ παρὰ τοῦ, ὌΝ 

οὐδαμοῦ τὸν Μιλύαν παρέγραψα ὡς εἰδότα τι τούτων. ἔστιν οὖν 

τοῦ μὲν ἐγκλήματος ἀρχή" Τάδ᾽ ἐγκαλεῖ 4ημοσϑένης ᾿Αφόβῳ" 
ἔχει μου χρήματ᾽ "ἄφοβος ἀπὸ ἐπιτροπῆς ἐχύμενα, ὀγδοήκοντα 95 
μὲν μνᾶς, ἣν ἔλαβε προῖκα τῆς μητρὸς κατὰ τὴν διαϑήκην τοῦ 
πατρός. τοῦτο πρῶτόν ἐστι τῶν χρημάτων, ὧν ἀπεστερῆσϑαί 

φημι. τοῖς δὲ μόρτυσι τί μεμαρτύρηται ; μαρτυροῦσι ποραγδϑ- 
νέσϑαι πρὸς τῷ διαιτητῇ Νοϑάρχῳ, ὅτε [ἄφοβος ὡμολύγει Μῖι- 854 
λύαν ἐλεύϑερον εἶναι, ἀφεϑέντα ὑπὸ τοῦ Ζημσσϑένους πατρύς. 



28 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

- , ἘΠῚ Φ τὸν “2: Ἄ.,.., ὃ ὦ Ἵ ἐὰν ἍἉἌ 
σκοπεῖτε τοίνυν παρ΄ υμῖν αὐτοῖς, εἴ τις ἂν ὑμῖν ἢ δήτωρ ἢ. 

ΚῚ ’ ΄ : - 

ὅ σοφιστὴς ἢ γόης οὕτω ϑαυμάσιος δοκεῖ γενέσϑαν καὶ λέγειν 
ν [κὰ 5» - 

δεινὸς, ὥστ᾽ ἔκ ταυτησὶ τῆς μαρτυρίας διδάξαι τιν᾽ ἀνθρώπων, 
4)" - } - -» - 

ὡς ἔχει τὴν προῖκ᾽ "ἄφοβος τῆς μητρὸς τῆς ἑαυτοῦ. καὶ τί λέ- 
γῶν; ᾿δὃ πρὸς Διὸς, ὁμολογεῖς εἶναι Μιλύαν ἐλεύϑερον; καὶ τέ 

“ὦ ᾿»᾿ Α -“ 3κκ Ἵ ΄ , - ἢ ’ 
10 μᾶλλον ἔχω τὴν προῖκα; οὐδὲν ἂν δήπου διὰ τοῦτο γε δόξειεν. 

3.4" ’ ων Ὁ ἐσ , -» κ ΄ μ 3 
ἀλλὰ ποϑὲν τοῦτ᾽ ἐπεδείχϑη; πρῶτον μὲν Θηριππίδης, ὧν αὐ- 

τῷ συνεπίτροπος, πκατεμαρτύρησε δοῦναι" δεύτερον δὲ Δήμων, 

ϑεῖος ὧν, καὶ τῶν ἄλλων οἵ παρόντες ἐμαρτύρησαν, σῖτον τῇ 
΄ - »" -» ς ᾿ τὰ; ἃ 

μητρὶ δώσειν ὁμολογεῖν τοῦτον, ὡς ἔχοντα τὴν προῖκα. καὶ τού- 
15 Ε- 3 3 “Ἐ᾿ δὶ λ Ψ )λ ϑῆ ΄ ἐδ , 

ὅ τοῖς οὐκ ἐπεσκήψατο, δηλονότι τἀληϑῆ μεμαρτυρηκότας εἰδὼς. 
δ 3 - “ . 

ἔτι τοίνυν ἡ μήτηρ ἠϑέλησε πίστιν ἐπιϑεῖναν κατ᾽ ἐμοῦ καὶ τῆς 

ἀδελφῆς παραστησαμένη, λαβεῖν τὴν προῖκα τοῦτον τὴν ξάυτῆς 

κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς διαϑήκην. ταύτας τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς 
΄ “" » ᾿ 4 

90 πότερ᾽ αὐτὸν ἔχειν φῶμεν, ἢ μή; καὶ πότερον διὰ τούσδε 
»» ι ’ Ἢ ᾿Ὶ ΄ ΕῚ Α Α " Φ ἢ ὄφλειν τοὺς μάρτυρας, ἢ διὰ τοὐσδε; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαν διὰ 

᾿ 5} ΄ ᾿ δὲ Ὡν δα ᾿ ι ον 
τὴν ἀλήϑειαν. ταύτας τοίνυν δέκ᾽ ἔτη κεκαρπωμένος καὶ οὐδὲ 

ὕ » 2 » } . , Ν ᾿ 
δίκην ὄφλων ἀποδοῦναι τετυλμηκῶς δεινὰ πεπονϑέναν φησὶ καὶ 

κι ᾽ὔ ᾿ '’ 3 δ. , 3 ΕῚ Α ΄ 

95 διὰ τούσδε τοὺς μάρτυρας ὠφληκέναι. καίτον γ᾽ οὐδεὶς τούτων 
΄ » 

αὐτὸν ἔχειν ταύτην ἐμαρτύρησε. περὶ τοίνυν τῆς ἐκδόσεως καὶ 
»ν - - “ δι Ὁ. 

τῶν κλινοποιῶν καὶ τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ καταλειφϑέντος ἡμῖν 
ὧς - 3 » τ » 

ἐλέφαντος καὶ τῆς προικὸς τῆς ἀδελφῆς, ἣν οὗτος καϑυφῆκεν 
κω ᾿ » » 2 ΄ 890 ὑπὲρ τοῦ καὶ αὐτὸς ἔχειν ὅσα βούλοιτο τῶν ἐμῶν, ἀκούσατε καὶ 

-» 3 ὅ, 

σκοπεῖσϑ᾽, ὡς δικαίως τ΄ ὥφληκε καὶ οὐδὲν ἣν Μιλύαν περὶ 
᾿ τ δ“ ε 

τούτων βασανιστέον. περὶ μὲν γὰρ ὧν καϑυφῆκας, νῦμος ἐστὶ, 
546, κι , ν᾿ ,͵ 3 ’ [χ μ ϑι 

5 διοῤῥήδην ὃς κελευεν σὲ ομοίως ὀφλιόχανειν, ὥσπὲρ ἂν αὕτος 
“" - -» ΄ 3 » ’ 
ἔγῃς. ὥστε τί τῷ νύμῳ καὶ τῇ βασάνῳ; περὶ δ’ αὖ τῆς ἐκδο- 

- ’ ᾿ 2 

σεως, ἐπικοινωνήσαντες τῷ (Ξούϑῳ, καὶ διανειμάμενον τὰ χρή- 
᾽ ᾿ κι , 

ματα, καὶ τὰς συγγραφὰς ἀνελόντες, καὶ πᾶνϑ’ ὃν τρόπον 
, κ ΄ 

10 ἐβούλεσϑε κατασκευάσαντες, καὶ διαφϑείραντες τὰ γραμμαϑ᾽, 

ὡς ὑμῶν εἷς Δήμων κατεμαρτύρει, φενακίζετε καὶ τουτουσὶ πα- 
» -" -» ᾿Ὶ " 

οακρούεσϑαι ζητεῖτε. περὶ τοίνυν τῶν κλινοποιῶν, εἰ σὺ λαβὼν 
. -" »" « 

ἀργύριον καὶ πολλὰ ἰδίᾳ περδάνας ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς δανείζων, ον 
»" με 5 -" ᾿2 

15 καὶ τοὺς ἄλλους προσῆκε κωλύειν, εἶτ᾽ ἀφανεῖς πεποίηκας, τί 
3 " Ε , 

σοι ποιήσουσιν οἵ μάρτυρες; οὐ γὰρ οὗτοί γε μεμαρτυρήκασιν, 
-" . - »" -" ᾽ ΄ 

ὡς ὁμολογεῖς ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς δανείζειν καὶ λαβεῖν τἀνδράποδα 
»"» -" ᾿Ὶ 

ὡς σαυτὸν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λόγῳ ταῦτα γέγραφας σὺ, συγκατεμὰρ- 
« 2 ᾿ 

20 τύρησαν δὲ οἵ μάρτυρες. ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τοῦ ἐλέφαντος καὶ 

τοῦ σιδήρου πάντας ἐγώ φημι τοὺς οἰκέτας εἰδέναι τοῦτον πῶ- 



ΥΠΕῈΡΦΑΝΟΥΎΠΡΟΣ ΑΦΟΒΟΝ ΨΕΥΔΟΜ. 99 

λοῦντα, καὶ παραδοῦναι καὶ τότε καὶ νῦν ἤϑελον αὐτῷ τού- 

τῶν ὅντινα βούλοιτο λαβὼν βασανίζειν. εἰ τοίνυν φήσειν ινξ, 

τὸν εἰδότα οὐκ ἐθέλοντα ἐκδοῦναι, τοὺς οὐκ εἰδότας ἐκδιδόναι, 
πολὺ δήπου μᾶλλον αὐτῷ παραλαβεῖν φανήσεται προσῆκον. εἰ 25 

γὰρ, οὗς ὡς εἰδύτας ἐξεδίδουν ἐγὼ, μηδὲν ἔχειν ἔρασαν τούτων 
αὐτὸν, ἀπήλλακτο δήπουϑεν ἂν τῆς αἰτίας. ἀλλ᾽ οὐχὶ τοιοῦτόν 
ἐστιν, ἀλλὰ σαφῶς ἂν ἐξηλέγχϑη πωλῶν καὶ τὴν τιμὴν κεκο- 
μισμένος. διόπερ τοὺς ὁμολογουμένως δούλους παραβὰς τὸν ἐλεύ- 858 
ϑερον ἠξίου βασανίζειν, ὃν οὐδ᾽ ὅσιον παραδοῦναι, τὸ πρᾶγ- 
μα οὐκ ἀγαγεῖν εἰς ἔλεγχον ξητῶν, ἀλλὰ μὴ παραλαμβάνων βου- 
λόμενός τι δοκεῖν λέγειν. περὶ τοίνυν τούτων πάντων, πρῶτον ὅ 

μὲν περὶ τῆς προικὸς, εἶθ᾽ ὑπὲρ ὧν χαϑυφῆκεν, εἶθ᾽ ὑπὲρ 
τῶν ἄλλων ἀναγνώσεται τούς τε νύμους καὶ τὸς μαρτυρίας, ἵν᾽ 
εἰδῆτε. 

ΘΡΟΥ͂Σ ἌΡ ῬΥ ΤΥΡΎΓΑΙΝ,, 

Οὐ τοίνυν μόνον ἔκ τούτων ὧν γνοίητε, ὅτι δεινὸν οὐδ᾽ 10 
ὑτιοῦν πέπονθε, τὸν ἄνϑρωπον οὐκ ἐκδόντος ἐμοῦ βασανίζειν, 

ἀλλὰ καὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ εἰ σκέψαισϑε. ϑῶμεν γὰρ δὴ, τὸν Μι- 
λύαν ἐπὶ τοῦ τροχοῦ στρεβλοῦσϑαι, καὶ, τί μάλιστ᾽ ἂν αὐτὸν 
εὔξαιτο λέγειν, σκοπῶμεν. οὐχ, ὅτι τῶν χρημάτων οὐδ᾽ ὅτιοῦν 15 
οἷδε τοῦτον ἔχοντα ; καὶ δὴ λέγει. διὰ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἔχει; πολ- 
λοῦ γε καὶ δεῖ" τοὺς γὰρ εἰδύτας καὶ παρύντας μάρτυρας πα- 

ρεσχύμην ἐγώ. τεχμήριον δὲ καὶ πίστις ἐστὶν, οὐχ εἴ τίς τι μὴ 
οἷδε τοῦτον ἔχοντα, (πολλοὶ γὰρ ἂν εἶεν,) ἀλλ᾽ εἴ τις οἶδε. 90 
χαταμαρτυρησάντων τοίνυν τοσούτων σου μαρτύρων, τίνι τῶν 
ψευδομαρτυριῶν ἐπεσχήψω; δεῖξον. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἔχοις δεῖξαι. 

καίτοι πῶς οὐ σαφῶς σὺ σαυτὸν ἐξελέγχεις, ὅτι ψεύδῃ δεινὰ 

πεπονϑέναι φάσκων καὶ τὴν δίκην ἀδίκως ὠφληπέναι, τὸν ἄν- 
ϑρωπον οὐ παραλαβὼν, ὃς τοὺς ταῦτα μαρτυρήσαντας ἔχειν σε 25 
καὶ λαβεῖν, περὲὸ ὧν ὡς οὐ καταλειφϑέντων σὺ τὸν Μιλύαν 

ἐξήτεις, ἀφῆκας τῶν ψευδομαρτυριῶν; οὗς πολὺ κάλλιον ἦν, 

εἴπερ ἠδίκησο, διώκειν. ἀλλ᾽ οὐκ ἠδικημένος συκοφαντεῖς. πολ- 
λαχόϑεν μὲν οὖν ἄν τις ἴδοι τὴν σὴν πονηρίαν, μάλιστα δ᾽, εἰ Β0 7 
περὶ τῆς διαϑήκης ἀχούσειε. τοῦ γὰρ πατρὸς, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταὶ, τὰ καταλειφϑέντα πάντα ἐν τῇ διαϑήκῃ γράψαντος, καὶ 

τὸν οἶκον ὅπως μισϑώσωσι, ταύτην μὲν οὐκ ἀπέδωκεν, ἵνα μὴ 5 
τὸ πλῆϑος εὕροιμι ἐγὼ τῶν χρημάτων ἐξ αὐτῆς, ὡμολόγει. δὲ 
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πεκτῆσϑαι ταῦϑ᾽, ἃ μόλιστα οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν ἐξάρνῳ γενέσϑαι 
διὰ τὴν περιφάνειαν. ἣν δὲ ταῦϑ᾽, ἃ γεγράφϑαι φ φησὶν ἐν τῇ 

10 διαϑήκῃ, δύο μὲν τάλαντα ἰδίων λαβεῖν εὐϑὺς, τὴν δ᾽ 
ἀδελφὴν, ὅταν ἡλικίαν ἔχῃ τοῦτο δ᾽ ἤμελλεν εἰς ἔτος δέκατον 
γενήσεσθαι" τοῦτον δ᾽ ὀγδοήκοντα μνᾶς καὶ τὴν μητέρα τὴν 
ἐμὴν, καὶ τὴν οἰκίαν οἰκεῖν" Θηρρεπέδην ὃ’ ἑβδομήκοντα μνᾶς 

15 ἀῤῥβόντα "αρπώσασϑαι, ἕως ἐγὼ ἀνὴρ γενοίμην. τὰ δ᾽ ἄλλο, 
ὃσ᾽ ἐμοὶ χωρὶς τούτων πατελείῳϑη » καὶ τὸ μισϑοῦν τὸν οἶκον 
ἠφάνιζεν ἐκ τῆς ξιρθύκηο, οὐ συμφέρειν ταῦτα »ομέϊξωνι αὐτῷ 
ἐφιδειϑῆναι παρ᾽ ὑμῖν. ἐπειδὴ τοίνυν ὡμολογεῖτο ὑπ᾽ αὐτοῦ 
τούτον, τὸν πατέρα ἡμῶν τελευτῶντα τοσοῦτον ἀργύριον τού- 

90 τῶν ἑκάστῳ δοῦναι, τεημήριον οἵ δικάξοντες τότε τὰς ὅμολο- 
γίας ἐποιήσαντο ταύτας τοῦ πλήϑους τῶν χρημάτων. ὅστις γὰρ 
ἀπὸ τῶν ὄντων τέτταρα τάλαντα καὶ τρισχιλίας προῖκα καὶ δω- 
ρεὰν ἔδωκε, φανερὸν ἦν; ὅτι οὐκ ἀπὸ μικρᾶς οὐσίας, ἀλλὰ 

25 πλέον ἢ διπλασίας ἧς ἐμοὶ κατέλιπε ταῦτ᾽ ἀφεῖλεν. οὐ γὰρ ἂν 
ἐδόκει τὸν μὲν υἱὸν ἐμὲ πένητα βούλεσϑαι καταστῆσαι, τούτους 
δὲ, πλουσίους ὄντας, ἔτι σῤβυσεριῤρνυά ποιῆσαι ἐπιϑυμεῖν, ἀλλ᾽ 
ἕνεκα τοῦ πλήϑους τῶν ἐμοὶ καπρλειακομένων θηρίῳ τε τὰς 

858 ἑβδομήκοντα μνᾶς καὶ Ζημοφῶντι τὰ δύο τάλαντα, οὔπω μέλ- 
λοντι τῇ ἀδελφῇ τῇ ἐμῇ συνοικήσειν, καρπιΐαθοὶ δοῦναι. ταῦ- 
τὰ δὴ τὰ χρήματα οὐδαμοῦ παραδοὺς ἐφαίνετο, οὐδ’ ἐλάττω 

5 ἈΙροΥος ἀλλὰ τὰ μὲν ἀναλωκέναι, τὰ δ’ οὐ λαβεῖν ἔφη, τὰ ὃ’ 
οὐχ εἰδέναι, τὰ δὲ τὸν δεῖν᾽ ἔχειν, τὰ δ’ ἔνδον εἶναι, 'τὰ δὲ 
πάντα μᾶλλον, ἢ ὅπου παρέ ἔδωκεν, εἶχε λέγειν. περὶ δὲ τοῦ 
καταλειφϑῆναν τὰ χρήματ᾽ ἔνδον βούλομαι σαφῶς ὑμῖν ἐπιδεῖ- 

10 ὅδε ψευδόμενον. τοῦτον γὰρ τὸν λόγον καθῆκεν, ἐπειδὴ τὰ 
χρήματα μὲν πολλὰ πέφῃνεν ὄντα, οὐκ εἶχε δ᾽ ἐπιδεῖξαι ταῦϑ᾽ 
ὡς ἀπηδέλακευς ἢ ἵνα ἐξ εἰκότων οὐδὲν προσήπονὶ ἡμῖν φανῇ κο- 
μίξεσϑαι τά γ᾽ ὄντα “αρ᾿ “ἡμῖν. εἰ μὲν οὖν ὃ μόηνν ἠπίστει 

15 τούτοις, δῆλον ὅτι οὔτ᾽ ἂν τἄλλα ἐπέτρεπεν, οὔτ᾽ ἂν ἐκεῖν᾽ 
οὕτω χαταλιπὼν αὐτοῖς ἔφφαζεν. ὥστε πόϑεν ἴσασιν; εἰ ὃ’ ἐπί- 
στευεν, οὐκ ἂν δήπου τὰ μὲν πλεῖστ᾽ αὐτοῖς τῶν χρημάτων ἔνε- 
χείρισε, τῶν δ᾽ οὐκ ἂν κυρίους ἐποίησεν, οὐδ᾽ ἂν τῇ μὲν μη- 
τρί μου ταῦτα φυλάττειν παρέδωκεν, αὐτὴν δὲ ταὐτὴν ἕνὶ τῶν 

90 ἐπιτρύπων τούτῳ γυναῖκ᾽ ἠγγύησεν. οὐ γὰρ ἔχει λόγον, σῶσαι 
μὲν τὰ χρήματα δι᾿ ἐκείνης ζητεῖν, ἕνα δὲ τῶν ἀπιστουμένων 
ταύτης κἀκείνων κύριον ποιεῖν. ἔτι δὲ, τούτων εἴ τι ἀληϑὲς 
ἦν, οἴεσϑε οὐκ ὧν αὐτὴν λαβεῖν δοϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ πατρύς; 
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ἐὰν. οὐδ δὰ Ῥ » ᾿ νον ΩΣ: ; ν 
ὃς τὴν μὲν προῖκα τῆς μητρὺς αυτὸς ἤδη, τὰς ὀγδοήκοντα νας, 925 

ἔχων, ὡς αὐτῷ συνοικήσων, τὴν Φιλωνίδου τοῦ ΜὨελιτέως ϑυ- 
γατέρα ἔγημε δι᾽ αἰσχροκέρδειαν, ἵνα πρὸς αἷς εἶχε παρ’ ἡμῶν 

ἑτέρας ὀγδοήκοντα μνᾶς λάβοι παρ᾽ ἐκείνου" τεττάρων δὲ τα- 
λάντων ἔνδον ὄντων, καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνης ἐχούσης, ὡς οὗτός φη- 

σιν, οὐκ ὧν ἡγεῖσϑε αὐτὸν κἂν ἐπιδραμεῖν, ὥστε γενέσϑαι μετ᾽ 850 
ἐχείνης αὐτῶν κύριον; ἢ τὴν μὲν φανερὰν οὐσίαν, ἣν καὶ ὑμῶν 

πολλοὶ συνήδεσαν ὅτι κατελείφϑη, μετὰ τῶν συνεπιτρόπων οὕτως 

αἰσχρῶς διήρπακεν, ὧν δ᾽ οὐκ ἠμέλλεϑ᾽ ὑμεῖς ἔσεσϑαιν μάρτυ- 5 
ρες, ἀπέσχετ᾽ ἂν, ἐξὸν αὐτῷ λαβεῖν; καὶ τίς ἂν πιστεύσειεν; 
οὐκ ἔστι ταῦτα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ τὰ μὲν 

χρήματα, ὅσα κατέλιπεν ὁ πατὴρ, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ κατωρύτ- 
τετο, ὅτε εἰς τὰς τούτων χεῖρας ἤλϑεν᾽ οὗτος δ᾽ οὐκ ἔχων νῦν 1ὸ 
εἰπεῖν, ὕπου τι τούτων ἀπέδωκεν, ἵν᾽ εὔπορος εἶναι δοκῶν 

μηδενὸς τύχω παρ᾽ ὑμῶν ἐλέου, τούτοις χρῆται τοῖς λόγοις. 

πολλὰ μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἔχω καὶ ἄλλα τούτου κατηγορεῖν᾽ οὐκ ἐν- 
δέχεται δέ μοι, τῷ μάρτυρι τοῦ κινδύνου περὶ τῆς ἐπιτιμίας 15 

ὄντος, περὶ ὧν αὐτὸς ἠδίκημαι λέγειν, ἀλλὰ βούλομαι πρόκλη- 
σιν ὑμῖν ἀναγνῶναι. γνώσεσϑε γὰρ ἐξ αὐτῆς ἀκούσαντες, τὼ 

μεμαρτυρημένα ὡς ἔστιν ἀληϑῆ, καὶ τὸν Μιλύαν ὅτι νῦν μὲν 
περὶ πάντων φησὶν ἐξαιτεῖν, τὸ δὲ πρῶτον ὑπὲρ τριάκοντα μό- 90 

νον μνῶν ἐξήτει, καὶ προσέτι ζημιοῦται κατὰ τὴν μαρτυρίαν 

οὐδέν. ἐγὼ γὰρ, πανταχῇ τοῦτον ἐξελέγξαι βουλύμενος καὶ τὰς 
τέχνας αὐτοῦ καὶ τὰς πανουργίας ἐμφανεῖς ὑμῖν καταστῆσαι πει- 
ρώμενος, ἠρύμην αὐτὸν, πόσα εἴη τὰ χρήματα τὸ πλῆϑος, καϑ' 925 
ἃ τὸν Μιλύαν ὡς εἰδότα ἐξήτησεν᾽ οὗτος δὲ ψευδόμενος περὶ 

πάντων ἔφησε. Περὶ μὲν τοίνυν, ἔφην ἐγὼ, τούτου παραδώσω 
σοι τὸν ἔχοντα τἀντίγραφα, ὡς σύ με προὐκαλέσω. προομόσαν- 
τος δέ μου, τὸν ἄνϑρωπον ὡς ὡμολύγησας ἐλεύϑερον εἶναι καὶ 860 
κατὰ Δήμωνος ἐμαρτύρησας, ἂν ἀπομόσῃς τἀναντία τούτων κα- 
τὰ τῆς ϑυγατρὸς, ἀφίημί σοι πάνϑ᾽, ὑπὲρ ὧν ἂν ἐξαιτήσας 
φανῇς τὸ πρῶτον, βασανιζομένου τοῦ παιδύς. καὶ τοσούτῳ σον 5 
γενέσϑω τὸ τίϊημα ἔλαττον ὧν ὦφλες, καϑ᾽ ὃ τὸν Μιλύαν ἐξήτη- 
σας, ἵνα μηδὲν ζημιωϑῆς παρὰ τοὺς μάρτυρας. ταῦτ᾽ ἐμοῦ 
σιροκαλεσαμένου πολλῶν παρόντων, οὐκ ἂν ἔφη ποιῆσαι. καίτοι 

ὅστις αὐτὸς αὑτῷ ταῦτ᾽ ἔφυγε δικάσαι, πῶς ὑμᾶς χρὴ τοὺς 10 
ὀμωμοκότας τούτῳ πειϑομένους καταγῶναν τῶν μαρτύρων, ἀλλ᾽ 
οὐ τοῦτον τὸν ἀναισχυντότατον πάντων ἀνθρώπων εἶναι νομί- 
ζειν; ἀλλὰ μὴν ὡς ἀληϑῆ λέγω, κάλεν τούτων τοὺς μάρτυρας. 
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15 ο΄ ΜΑΡΤΥΡΕΈΕΣ. 

Οὐ τοίνυν ἐγὼ μὲν ταῦτ᾽ ἕτοιμος ἦν, οἵ δὲ μάρτυρες οὗ 
τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην εἶχον, ἀλλὰ κἀκεῖνοι παραστησάμενοι 
τοὺς παῖδας, ὑπὲρ ὧν ἐμαρτύρησαν, πίστιν ἐπιϑεῖναν ἠϑέλησαν 

Ρ] , Ρ 3 ᾽, 3 3 -" - Αι, ΑΘ ᾿ 9“. ὦ κ » 

20 κατ΄ ἐκείνων. ὁ δ᾽ οὔτ᾽ αὐτοῖς } οὔτ᾽ ἐκείνοις οὔτ᾽ ἐμοὶ δοῦ- 
, μῳ 3.» ΘΑ. κι ἐς ΄ , , 

ναι τὸν ὦρχον ἠξίωσεν, ἀλλ΄ ἐπὶ λόγοις μεμηχανημένοις πρὶ 

μάρτυσιν οὐ τἀληϑῆ μαρτυρεῖν εἰϑισμένοις τὸ πρᾶγμα καταστή- 
, « ᾿ δι. ΕΣ ͵ ΄ 5 3 »- Α 

σας ἐλπίζει δαδίως ὑμᾶς ἐξαπατήσειν. λάβε οὖν αὐτοῖς καὶ 

ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

ἽΠΠΟΥ ὙΠ ὃ9 [5 

Πῶς οὖν ὄν τις σαφέστερον ἐξελέγξειε συκοφαντουμένους 
ἡμᾶς καὶ καταμεμαρτυρημένον τἀληθῆ καὶ τὴν δίκην δικαίως 

ὠφλημένην, ἢ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιδεικνὺς οἰκέτην τὸν τὴν 
861 μαρτυρίαν γράφοντ᾽ οὐκ ἐθελήσαντα τοῦτον βασανίζειν περὶ 

αὐτῶν τῶν μεμαρτυρημένων, 4ἴσιον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ταῦτα 
μεμαρτυρηχκύτα, ἅ φησιν εἶναι ψευδῆ, τοῦτον αὐτὸν ταὐτὰ τοῖς 
μάρτυσιν, οὖς διώκει, μεμαρτυρηκότα μοι κατὰ Ζήμωνος, ὄντος 

5 αὐτῷ ϑείου καὶ συνεπιτρύπου, τὰς ϑεραπαίνας οὐκ ἐϑελήσαν᾽ἢ 

ὑπὲρ τοῦ τὸν ἄὄνϑρωπον ἐλεύϑερον εἶναι βασανίζειν, τὴν μητέρα 
τὴν ἐμαυτοῦ πίστιν περὶ τούτων ἐπιϑεῖναι καϑ΄ ἡμῶν ἐθέλουσαν, 
τῶν ἄλλων οἰκετῶν οὐκ ἐϑέλοντα τοῦτον παραλαμβάνειν οὐδέ- 

10 νὰ τῶν πάντ᾽ εἰδότων μᾶλλον, ἢ Μιλύας, τῶν μαρτύρων, οἱ 
κατεμαρτύρουν χρήματ᾽ ἔχειν αὐτὸν, οὐδενὶ τῶν ψευδομαρτυ- 
οιῶν ἐπεσχημμένον, τὴν διαϑήκην οὐκ ἀποδιδόντα, οὐδὲ τὸν 
οἶκον μισϑώσαντα, τῶν νόμων κελευόντων, πίστιν ἐπιϑεῖνοι. 

15 προομνύντος ἐμοῦ καὶ τῶν μαρτύρων, ὥστ᾽ ἀφεῖσϑαι τοῦτον τῶν 
χρημάτων, παϑ'’ ἃ τὸν Μιλύαν ἐξήτησεν, οὐκ οἰηϑέντα δεῖν; 
μὰ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ μὲν οὐ- ἂν ἔχοιμι ἐπιδεῖξαι τοῦτ᾽ ἀκριβές 

στερον, ἢ τοῦτον τὸν τρύπον. οὕτω τοίνυν φανερῶς τῶν τὲ 

90 μαρτύρων καταψευδόμενος καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων μηδὲν ξημιού- 
μενος καὶ τὴν δίκην δικαίως ὠφληκὼς ὅμως ἀναισχυντεῖ. καὶ 
εἰ μὲν μὴ καὶ παρὰ τοῖς αὑτοῦ φίλοις καὶ παρὰ τῷ διαιτητῇ 
προεγνωσμένος ἀδικεῖν τούτους ἐποιεῖτο τοὺς λόγους, ἧττον ἂν 

25 ἦν ἄξιον ϑαυμάξειν" νῦν δ᾽, ἐπιτρέψαι μὲ πείσας ᾿Αρχένεω καὶ 
Δρακοντίδῃ καὶ Φάνῳ τούτῳ, τῷ νῦν ὑπ’ αὐτοῦ φεύγοντι τῶν 
ψευδομαρτυριῶν, τούτους μὲν ἀφῆκεν, ἀκούσας αὐτῶν, ὅτι, εἶ 
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μεϑ᾽ ὅρκου ταῦτα διαιτήσουσι, καταγνώσονται τὴν ἐπιτροπὴν, 
ἐπὶ τὸν κληρωτὸν δὲ διαιτητὴν ἐλθὼν καὶ οὐδὲν ἔχων ἀπολύ- 862 

σασϑαν τῶν ἐγκεκλημένων ὦφλε τὴν δίαιταν. οἵ δικασταὶ δ᾽ 
ἀκούσαντες, εἰς οὗς ἐφῆκε, ταὐτὰ καὶ τοῖς τούτου φίλοις καὶ 

» - ι ΒΡ ὙΣ, ᾿ , , , δ τῷ διαιτητῇ περὶ αὐτῶν ἔγνωσαν, καὶ δέκα ταλάντων ἐτίμησαν" 5 
᾽ [ Ψ 

οὐ μὰ 4(᾽ οὐχ ὅτι τὸν Μιλύαν ὡμολόγησεν εἶναι ἐλεύϑερον, 
-»" ᾿ ᾿ 3ς1ι 3 3,412 δ΄ ᾿ , 

(τοῦτο μὲν γὰρ οὐδὲν ἦν.) ἀλλ᾽ ὅτι, πεντεκαίδεκα ταλάντων 
»», , δ ᾽ , Ω 

οὐσίας μοι καταλειφϑείσης, τὸν μὲν οἶκον οὐκ ἐμίσϑωσε, δέκα 

δ᾽ ἔτη μετὰ τῶν συνεπιτρόπων διαχειρίσας, πρὸς μὲν τὴν συμ- 10 
μορίαν ὑπὲρ παιδὸς ὄντος ἐμοῦ πέντε μνᾶς συνετάξατ᾽ εἰσφέ- 

[2 ΄, δ Ι κι , , 

ρειν, ὅσονπερ Τιμύϑεος ὁ Κόνωνος καὶ οἷ τὰ μέγιστα κεκτημέ- 
νοι τιμήματα εἰσέφερον, χρύνον δὲ τοσοῦτον τὰ χρήματα ταῦτα 

τ 

ἐπιτροπεύσας, ὑπὲρ ὧν τηλικαύτην αὐτὸς εἰσφορὰν ἠξίωσεν 15 
ἢ , ἢ Η ᾿] ΩΝ ϑ ᾿(᾿ - ΝΜ -Ἄ ΄ 

εἰσφέρειν, ἐμοὶ μὲν τὸ καϑ᾽ αὐτὸν οὐδ᾽ εἴκοσι μνῶν ἄξια παρέ- 

δωκε, μετὰ δ᾽ ἐκείνων ὅλα τὰ κεφάλαια καὶ τὰς ἐπικαρπίας 
» - » 
ἀπεστέρησε. ϑέντες οὖν οἱ δικασταὶ τοῖς πᾶσι χρήμασιν, οὐκ 
3. χα » ν 2, , 531..., Ὁ “4 , 
ἐφ’ οσῳ μισϑοῦσι τους οἴκους, τύκον, ἀλλ᾽ ὃς ἦν ἐλάχιστος, 40 

εὗρον τὸ σύμπαν πλέον ἢ τριάκοντα τάλαντα αὐτοὺς ἀποστε- 
ροῦντας. διὸ τούτῳ τῶν δέκα ταλάντων ἐτίμησαν. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΟΝΗΤΟΡΑ͂ 868 
ἘΞΟΥΑΗΣ ΛΟΓΟΎ. 

Ν 

» δα μέλλοντος αὐτῷ “ΖὨημοσϑένους τὰς τῆς ἐπιτροπῆς δί- 

κας λαγχάνειν, ἔγημεν ᾿Ονήτορος ἀδελφὴν ἐχδοϑεῖσαν αὐτῷ 
ὑπὸ Τιμοκράτους, τοῦ προτέρου ἀνδρὸς, ἐπειδὴ ἐκεῖνος ἐπίκλη- 
ρον λαμβάνειν ἤμελλε. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Ονήτωρ, ἤδη φεύγοντος ὁ 
᾿Αφύβου τὴν τῆς ἐπιτροπῆς δίκην, ὡς ὃ ϑήτωρ ἀποδείκνυσι, 
πλασάμενος ἀπόλειψιν τὴν ἀδελφὴν παρ’ ἑαυτὸν ἀπήγαγεν. 
ἐπεὶ δὲ "ἄφοβος ξάλω, ἐπὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τὸν ῥήτορα ἀφι- 
χνούμενον καὶ εἰς τὰ χωρία εἰσιόντα ἐξήλασεν ᾿Ονήτωρ, φάσκων, 10 
τῆς ἀδελφῆς εἶναι τὰ χωρία εἰς τὴν προῖκα ἀποτιμηϑέντα. διό- 
περ ἐξούλης αὐτῷ δικάζεται ὁ Δημοσϑένης, ὡς ἐκ τῶν ᾿ἀφόβου 

πρύτερον, νῦν δὲ ἑαυτῷ γεγενημένων ἐξεληλαμένος, φάσκων, 

οὐκ εἰληφέναι τὴν προῖκα ᾿ἄφοβον; ἀλλὰ τὴν γυναῖκα μόνον" 16 
Ἰεπιοφί], Του. 1Π. α 
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τὴν γὰρ προῖκα μὴ βουληϑῆναι ᾿Ονήτορα, διότι κινδυνεύοντα 
τὸν "ἄφοβον ξώρα καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. Νῦν οὖν, φησὶ, 
πλαστὴ μὲν ἡ ἀπόλειψις, ὑπὲρ δὲ ὧν οὐκ εἴληφεν άφοβος τὸ 

90. χωρίον ἀποτετίμηται ἐπ᾽ ἀποστερήσει τῶν ἐμῶν. τὸ δὲ τῆς ἐξού- 

λης ὄνομα ᾿ΔΑττικόν " ἐξέλλειν γὰρ ἔλεγον τὸ ἐξωϑεῖν καὶ ἐκ- 
βάλλειν βίᾳ. "Ὁ 

864 ΤΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΟΝΗΤΟΡΟΣ ΕΞΟΥ͂ΛΜΗΣ 

ΔΌΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. 

ἥΩ ερὺ πολλοῦ ποιούμενος , ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μήτε πρὸρ᾽ ἼΆφο- 

βόν βου. συμβῆναι τὴν γενομένην διαφορὰν, μήτε τὴν νῦν οὖ- 
σαν πρὸς ᾿Ονήτορα τουτονὶ, κηδεστὴν ὄντα αὐτοῦ, πολλὰ καὶ 

5 δίκαια προκαλεσάμενος ἀμφοτέρους οὐδενὸς ἠδυνήϑην τυχεῖν 
τῶν μετρίων, ἀλλ᾽ εὕρηκα πολὺ τοῦτον ἐκείνου δυσκολώτερον 
ὄντα καὶ μᾶλλον ἄξιον δοῦναι δίκην. τὸν μὲν γὰρ οἰόμενος 
δεῖν ἐν τοῖς φίλοις διαδικάσασϑαι τὰ πρὸς ἐμὲ καὶ μὴ λαβεῖν 

10 ὑμῶν πεῖραν οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην πεῖσαι" τοῦτον δ᾽ αὐτὸν αὑτῷ 
κελεύων γενέσϑαι δικαστὴν, ἵνα μὴ παρ᾽ ὑμῖν κινδυνεύσῃ, το- 

σοῦτον κατεφρονήϑην, ὥστ᾽ οὐχὶ μόνον λόγου τυχεῖν οὐκ ἠξιώ- 
ϑην, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς γῆς» ἣν ἄφοβος ἐκέκτητο, ὅτε ὠφλί- 

16 σχανέ μοι τὴν δίκην, ὑβριστικῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πάνυ ἐξεβλήϑην. 
ἐπειδὴ οὖν συναποστερεῖ τέ μὲ τῶν ὄντων τῷ αὑτοῦ κηδεστῇ 
σιστεύων τ᾽ εἰς ὑμᾶς εἰσελήλυϑε ταῖς ἑαυτοῦ παρασκευαῖς, ὑπό- 
λοιπόν ἐστιν ἐν ὑμῖν πειρᾶσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ τῶν δικαίων τυγχά- 

90 νειν. οἶδα μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι μοι πρὸς παρα- 
σχευὰς λόγων καὶ μάρτυρας οὐ τἀληϑῆ μαρτυρήδοντας ὃ ἀγών 
ἐστιν" ὅμως μέντοι τοσοῦτον οἴομαι διοίσειν τῷ δικαιότερα 

τούτου λέγειν, ὥστ᾽, εἰ καί τις ὑμῶν πρότερον τοῦτον ἡγεῖτο 
δ0ὅ εἶναι μὴ πονηρὸν, ἔκ γε τῶν πρὸς ἐμὲ πεπραγμένων γνώσεται, 

ὅτι καὶ τὸν παρεληλυϑότα χρόνον ἐλάνθανεν αὐτὸν κάκιστος ὧν 
καὶ ἀδικώτατος πάντων. ἀποδείξω γὰρ αὐτὸν. οὐ μόνον τὴν 
προῖκ᾽ οὐ δεδωκότα, ἧς φησὶ νῦν ἀποτιμήδασϑαι τὸ χωρίον, 

ΡῚ 



ΚΑΤΑ ΟΝΉΤΟΡΟΣ ἙΞΟΥΛΗΣ 4. 856 

ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀρχῆς τοῖς ἐμοῖς ἐπιβουλεύσαντα, καὶ πρὸς τούτοις 6 
τὴν μὲν γυναῖκ᾽ οὐκ ἀπολελοιπυῖαν, ὑπὲρ ἧς ἐξήγαγέ με ἐκ 
ταύτης τῆς γῆς, προϊστάμενον δ᾽ ἐπ’ ἀποστερήσει τῶν ἐμῶν 

᾿φόβου, καὶ τούτους ὑπομένοντα τοὺς ἀγῶνας » οὕτω μεγάλοις 
τεκμηρίοις καὶ φαϑεροῖς ἐλέγχοις, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς πάντας εἴσεσϑαι 10 
σαφῶς, ὅτι δικαίως καὶ προσηπόντως οὗτος φεύγει Ξἀύρην ὑπ’ 
ἐμοῦ τὴν δίκην. ὅϑεν δὲ δᾷστα μαϑήσεσϑε περὶ αὐτῶν, ἐντεῦ- 

ϑὲν ὑμᾶς καὶ ἐγὼ πρῶτον πειράσομαι διδάσκειν. ἐγὼ γὰρ, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, πολλούς τε ἄλλους ᾿Αϑηναίων καὶ τοῦτον οὐκ 15 

ἐλάνθανον κακῶς ἐπιτροπευόμενος, ἀλλ᾽ ἦν καταφανὴς εὐϑὺς 
ἀδικούμενος" τοσαῦται πραγματεῖαν καὶ λάγοι καὶ παρὰ τῷ ἄρ- 
χοντι καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐγίγνοντο ὑπὲρ τῶν ἐμῶν. τό τε 
γὰρ δλῆθος τῶν καταλειφϑέντων ἦν φανερὸν, ὅτι τ᾽ ἀμίσϑω- 320 

τον τὸν οἶκον ἐποίουν οἱ διαχειρίζοντες, ἵν᾽ αὐτοὶ τὰ χρήματα 
καρποῖντο, οὐκ ἄδηλον ἦν. ὥστ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων οὐκ ἔσϑ᾽ 

ὅστις οὐχ ἡγεῖτο τῶν εἰδότων δίκην μὲ λήψεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν, 
ἐπειδὰν τάχιστα ἀνὴρ εἶναι δοκιμασϑείην" ἐν οἷς καὶ Τιμοκρό- 90 
τῆς καὶ ᾿Ονήτωρ ταύτην ἔχοντες διετέλεσαν τὴν διάνοιαν. τε- 

κμήριον δὲ πάντων μέγιστον" οὗτος γὰρ ἠβουλήϑη μὲν ᾿Αφόβῳ 
δοῦναι τὴν ἀδελφὴν, ὁρῶν τῆς τε αὐτοῦ πατρῴας οὐσίας καὶ 
τῆς ἐμῆς οὐκ ὀλίγης αὐτὸν κύριον γεγενημένον, προέσϑαι δὲ 866 
τὴν προῖκ᾽ οὐκ ἐπίστευσεν, ὥσπευ εἰ τὰ τῶν ἐπιτροπευόντων 
χρήματα ἀποτίμημα τοῖς ἐπιτροπευομένοις καϑεστάναν νομίζων" 

ἀλλὰ τὴν μὲν ἀδελφὴν ἔδωκε, τὴν δὲ προῖκ᾽ αὐτῷ Τιμοκράτης 
ἐπὶ πέντ᾽ ὀβολοῖς ὀφειλήσειν ὡμολόγησεν, ὡὧ πρότερον ἡ γυνὴ 5 
συνοικοῦσα ἐτύγχανεν. ὄὕφλοντος δέ μοι τὴν δίκην ᾿Αφόβου 
τῆς ἐπιτροπῆς καὶ οὐδὲν δίκαιον ποιεῖν ἐϑέλοντος, διαλύειν μὲν 

ἡμᾶς ᾿Ονήτωρ οὐκ ἐπεχείρησεν " οὐκ ἀποδεδωκὼς δὲ τὴν προῖ- 
κα, ἀλλ᾽ αὐτὸς κύριος ὧν, ὡς ἀπολελοιπυίας τῆς ἀδελφῆς, καὶ 10 
δοὺς κομίσασϑαι οὐ δυνάμενος, ἀποτιμήσασϑαι φάσκων τὴν 
γῆν, ἐξάγειν μ᾽ ἐξ αὐτῆς ἐτόλμησε" τοσοῦτον καὶ ἐμοῦ καὶ 
ὑμῶν καὶ τῶν κειμένων νόμων κατεφρόνησε. καὶ τὰ μὲν γενό- 
μενα, δι᾽ ἃ φεύγει τὴν δίκην καὶ περὶ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον, 15 
ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ ἄνδρες δικασταί. παρέξομαι δὲ μάρτυρα, πρῶ- 
τον μὲν αὐτὸν τὸν Τιμοχράτην, ὡς ὡμολόγησεν ὀφειλήσειν τὴν 
προῖλα καὶ τὸν τόχον ἀπεδίδου τῆς προικὸς ᾿Αφόβῳ κατὰ τὰς 
ὁμολογίας" ἔπειϑ᾽ ὡς αὐτὸς "Ἄφοβος ὡμολόγει κομίζεσϑαν τὸν 30 

τόκον παρὰ Τιμοκράτους. καί μοι λάβε τὰς μαρτυρίας. 
͵, ο-ς 
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οὐ μ ὡμὰ, αν ἀμ δὲ ΝΜ ἀρ ὡς " 

Ἔξ ἀρχῆς μὲν τοίνυν ὁμολογεῖται, μὴ δοϑῆναι τὴν προῖκα 
μηδὲ γενέσϑαι κύριον αὐτῆς ᾿Αφοβον. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν 

95 εἰχότων, ὅτι τούτων ἕνεχ᾽ ὧν εἴρηκα ὀφείλειν εἵλοντο μᾶλλον, 
ἯἽ -»" ᾿ »" " ι ΒΤ. ι ᾽ Γ: κ ΄, 

ἢ πκαταμῖξαν τὴν προῖκα εἰς τὴν οὐσίαν τὴν ᾿ἄφοβου, τὴν ουὔ- 

τῷ διακινδυνευϑήσεσϑαι μέλλουσαν. οὔτε γὰρ δι᾽ ἀπορίαν οἷόν 
ἿΣ ᾽ 

τ᾽ εἰπεῖν ὡς οὐκ εὐθὺς ἀπέδοσαν" Τιμοκράτει τε γάρ ἐστιν 
5. Ὁ ’ Ἃ , ΄ 2 ΄ ᾿ Ἢ ’ 

807 οὐσία πλέον ἢ δέκα ταλάντων, ᾿Ονήτορί τε πλέον ἢ τριάκοντα, 
[7 2 3 κ᾿ ι » ἢ 2 3 ᾽ 3 Α ’ ὃ " ΄ 

ὥστ᾽’ οὐκ ἂν δια τοῦτο γ΄ εἶεν οὐκ εὐϑυς δεδωκότες οὔτε χτη- 
35 -“ 3 2 

ματα μὲν ἦν αὐτοῖς, ἀργύριον ὃ’ οὐκ ἔτυχε παρὸν, ἡ γυνὴ ὃ 
5. ἐχήρευε" διὸ πρᾶξαι ταῦτ᾽ ἠπείχϑ' ὖχ ἃ ὴν προῖκα ὃι χήρευε ὁ πρὰᾶξ ῦτ ἠπείχϑησαν οὐχ ἅμα τὴν προῖῦ - 

2 ΄ ΄ Α τ 3 39.» 
δόντες. ἀργύριόν τε γὰρ οὔτοι δανείζουσιν ἄλλοις οὐκ ὀλίγον, 

συνοικοῦσαν τε ταύτην, ἀλλ᾽ οὐ χηρεύουσαν, παρὰ Τιμοκρά- 
“5. Σ [2 5ς.9 ἊἊ ΄ ΠῚ » ΓΑΕ. 3 

τους ἐξέδοσαν᾽ ὥστε οὐδ΄ ἂν ταύτην τὴν σκῆψιν εἰκότως αὖ- 
» 3 - “᾿ » 

10 τῶν τις ἀποδέξαιτο. καὶ μὴν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, κἀκεῖνο πάν- 

τες ἂν ὁμολογήσαιτε, ὅτι τοιοῦτο πρᾶγμα συναλλάττων ὁστισοῦν 
Σ Φ'.. “ἢ δι.ῳ9 -» 2 ,ὔ μ - ᾿ » Π 
ἕλοιτ᾽ ἂν ἕτέρω μᾶλλον ὀφείλειν ἢ πηδεστῇ τὴν προῖκα, μηδὲ 

ἀποδοῦναι" μὴ διαλυσάμενος μὲν γὰρ γίνεται χρήστης ἄδηλος, 
“3... 3 , , ᾽" ι ᾿ ᾿ ΜῚ ι δου 

15 εἴτ᾽ ἀποδωσει δικαίως, εἴτε μὴ, μετα δὲ τῆς γυναικὸς τἀκείνης 

ἀποδοὺς οἰκεῖος καὶ κηδεστής" ἐν οὐδεμιᾷ γάρ ἐστιν ὑποψίᾳ τὰ 
δίκαια πάντα πονήσας. ὥσϑ᾽ οὕτω τοῦ πράγματος ἔχοντος, καὶ 

’, 2.1 7. κ᾿ τ ᾽ , 3 , ΡΣ 
τούτων οὐδὲ καϑ'᾽ ἕν ὧν εἶπον ὀφείλειν ἀναγκασϑέντων οὐδὲ 

βουληϑέντων ἂν, οὐκ ἔστ᾽ εἰπεῖν ἄλλην πρόφασιν, δι᾽ ἣν οὐκ 
2 3 ΄ : 

40 ἀπέδοσαν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ταύτην εἶναν τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν 
δοῦναι. τὴν προῖκ᾽ οὐκ ἐπίστευσαν. ἐγὼ τοίνυν ὅμολο- 

, 4 “». 3.) ἢ δ 3 } Ω ΒΕΣ, μὰ 

γουμένως οὐτῶ ταῦτ᾽ ἐλέγχων, ὡς οὐδ᾽ ὕστερον ἀπέδοσαν, 
Ξ. δὲ - 

οἴομαν ῥαδίως ἐπιδείξειν ἐξ αὐτῶν τῶν πεπραγμένων, ὥσϑ᾽ 
45 ὑμῖν γενέσϑαι φανερὸν, ὅτι, κἀν εἰ μὴ ἐπὶ τούτοις, ἀλλ᾽ 

-" Α » - 3 

ἐπὶ τῷ διὰ ταχέων ἀποδοῦναι τἀργύριον εἶχον, οὐκ ᾿ἄν 
ποτ᾽ ἀπέδοσαν, οὐδ᾽ ἂν προΐεντο τοιαύτας ἀνάγκας εἶχεν 

᾽ -»"ΣὝ5 - . “- 

αὐτοῖς τὸ πρᾶγμα. δύο μὲν γὰρ ἦν ἔτη μεταξὺ τοῦ συνοι- 
χκῆσαί τε τὴν γυναῖχα καὶ φῆσαι τούτους πεποιῆσϑαν τὴν 
» ’ α' 

868 ἀπόλειψιν. ἐγήματο μὲν γὰρ ἐπὶ Πολυξήλου ἄρχοντος Σκιρο- 
- γ νοι αν δἷν , ν 

φοριῶνος μηνὸς" ἡ δ᾽ ἀπόλειψις ἐγράφη Ποσειδεῶνος μὴ- 

γὸς ἐπὶ Τιμοκράτους. ἐγὼ δ᾽ εὐϑὺς μετὰ τοὺς γάμους δοκι- 
΄ Ν λα. "2. 4 , Ε ΄ 

5 μασϑεὶς ἐνεκάλουν καὶ λόγον ἀπήτουν, καὶ πάντων ἀποστερού-- 
, “4 “-- “ 

μενος τὰς δίκας ἐλάγχανον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἄρχοντος. ὁ δὲ χροό- 
τ 2 “- 

γος οὗτος ὀφειλῆσαι μὲν ἐνδέχεται κατὼ τὰς ὁμολογίας, ἀπο- 



ΚΑΤΑ ΟΝΗΤΟΡΟΣ. ΕΞΟΥΜΔῊΣ Α. 57 

δοῦναι δ᾽ οὐκ ἔχει πίστιν. ὃς γὰρ διὰ ταῦτ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὀφείλειν 
εἵλετο καὶ τὸν τύπον φέρειν, ἵνα μὴ πινδυνεύοι ἡ προὶξ μετὰ 10 
τῆς ἄλλης οὐσίας, εν: οὗτος ἂν ἀπέδωκεν ἤδη τὴν δίκην φεύ- 

γοντος, ὃς, εἰ καὶ τότ᾽ ἐπίστευσε, τηνικαῦτ᾽ ἂν ἀπολαβεῖν ἐζή- 

τησεν; οὐκ ἔνεστι δήπουθεν, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἀλλὰ μὴν ὡς 
ἐγήματο μὲν ἡ γυνὴ παϑ᾽ ὃν ἐγὼ λέγω χθόνον, ἀντίδικοι ὃ’ 15 
ἡμεῖς ἤδη πρὸς ἀλλήλους ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ κατέστημεν, ὕστε- 

ον δ᾽, ἢ ἐγὼ τὴν δίκην ἔλαχον, τὴν ἀπόλειψιν οὗτοι πρὸς 

τὸν ἄρχοντ᾽ ἀπεγράψαντο, λάβε μοι καϑ΄ ἕκαστον ταύτας τὰς 

("αρτυρίος, 

άν  ΒΟδΝ' ἀβυΒιυ ὧμδδ᾽ ἃ, 20 

ἹΜετὰ τοίνυν τοῦτον τὸν ἄρχοντα Κηφισόδωρος, δίων. 
ἐπὶ τούτων ἐνεκάλουν δοκιμασϑείς" ἔλαχον δὲ τὴν δίκην ἐπὶ Τι- 
μοχράτους. λάβε μοι ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

δι γδυυϑθ 7) τὐραυ)θεοΐει Αι 

᾿Ανάγνωϑι δὲ καὶ ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

Νὰ  Φ ΦιγΦ, ἃ μά, 96 

Δῆλον μὲν τοίνυν καὶ ἐκ τῶν μεμαρτυρημένων, ὅτι τὴν 
προῖκ᾽ οὐ δόντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ διασώζειν ᾿ἀφύόβῳ τὴν οὐσίαν 
ταῦτα τολμῶσι πράττειν. οἱ γὰρ ἐν τοσούτῳ χρύνῳ καὶ ὀφειλῆ- 

δι 4 -» Π ᾽ Η Π -ὰ Ὁ 
σαι, καὶ ἀποδοῦναι, καὶ οὐ κομίσασϑαι, καὶ τὴν γυναῖκ᾽ ἀπο- 8690 

λιπεῖν, καὶ τὸ χωρίον ἀποτιμήσασϑαί φασι, πῶς οὐ φανερὸν, 
ὅτι προστάντες τοῦ πράγματος τὰ γνωσϑένϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ἀποστε- 

- - ᾿ τ 
ρῆσαί με ζητοῦσιν. ὡς δὲ καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς οὗτος καὶ Τιμο- 
κράτης καὶ [ἄφοβος ἀπεκρίναντο οὐχ οἷόν τ᾽ ἀποδεδύσϑαι τὴν 5 
προῖκα, ταῦτ᾽ ἤδη πειράσομαι διδάσκειν ὑμᾶς. ἐγὼ γὰρ, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, τούτων ἕκαστον ἠρόμην πολλῶν ἐναντίον μαρ- 
τύρων, ᾿Ονήτορα μὲν καὶ Τιμοκράτην, οἵτινες εἶεν μάρτυρες, 
τ , ᾿ ἄς ἐὰν Ὁ Ὦμ.Α 2.» “ β 
ὧν ἐναντίον τὴν προῖκ᾽ ἀπέδοσαν, αὐτὸν δ᾽ ᾿Αφοβον, οἵτινες 10 

παρῆσαν, ὅτ᾽ ἀπελάμβανε. καί μοι πάντες ἀπεχρίναντο καϑ᾽ 
ο' “᾿ ᾽ ᾿ , ’ ᾿ ᾿ ΄ ) 
ἕχαστον, ὅτι οὐδεὶς μάρτυς παρείη, κομίξοιτο δὲ λαμβανων καϑ' 
δ » » ᾿ » “-“ “ 

ὁποσονοῦν δέοιτ᾽ "ἄφοβος παρ᾽ αὐτῶν. καίτοι τῷ τοῦτο ὑμῶν 

πιστὸν, ὡς, ταλάντου τῆς προικὸς οὔσης, ἄνευ μαρτύρων 195 
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᾽Ονήτωρ καὶ Τιμοκράτης ᾿Αφόβῳ τοσοῦτον ἀργύριον ἐνεχείρισαν; 
ᾧ μὴ ὅτι τοῦτον τὸν τρύπον, ἀλλ᾽ οὐδὲ μετὰ πολλῶν μαρτύρων. 
ἀποδιδοὺς εἰκῆ τις ἂν ἐπίστευσεν, ἵν᾽, εἴ τις γένοιτο διαφορὰ, κο- 

Φ0 μίσασϑαι δαδίως παρ᾽ ὑμῖν δύνηται. μὴ γὰρ ὕτι πρὸς τοῦτον τοιοῦ- 
τον ὄντα, ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἄλλον οὐδ᾽ ἂν εἷς οὐδένα τοιοῦτον 
συνάλλαγμα ποιούμενος ἀμαρτύρως ἂν ἔπραξεν. ἀλλὰ τῶν τοιού- 

τῶν ἕνεχα καὶ γάμους ποιοῦμεν, καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους πα- 

95 ρακαλοῦμεν, ὅτι οὐ πάρεργον, ἀλλ᾽ ἀδελφῶν καὶ ϑυγατέρων 

βίους ἐγχειρίξομεν, ὑπὲρ ὧν τὰς ἀσφαλείας μάλιστα σκοποῦμεν. 
εἰκὸς τοίνυν καὶ τοῦτον, ὦνπερ ἐναντίον ὀφείλειν ὡμολόγησε 
χαὶ τὸν τόκον οἴσειν, τῶν αὐτῶν τούτων παρόντων διαλύσασϑαν 

870 πρὸς "ἄφοβον, εἴπερ ὥς ἀληϑῶς ἀπεδίδου τὴν προῖκ᾽ αὐτῷ " 
τοῦτον μὲν γὰρ τὸν τρόπον ποάξας ὅλου τοῦ πράγματος ἀπηλ- 
λάττετο, μόνος μόνῳ δ᾽ ἀποδιδοὺς τοὺς ἐπὶ ταῖς ὁμολογίαις 

5 παραγενομένους ὡς κατ᾽ ὀφείλοντος ἂν αὑτοῦ μάρτυρας ὕπε- 

λείπετο. νῦν τοίνυν τοὺς μὲν ὄντας οἰκείους καὶ βελτίους αὐὖ- 

τῶν οὐκ ἠδύναντο πεῖσαι τὴν προῖκ᾽ ἀποδεδωκέναν σφᾶς μαρ- 

τυρεῖν, ἑτέρους δ᾽ εἰ παρέχοιντο μάρτυρας μηδὲν ἊΜ" προσή- 

10 κοντας, οὐκ ἂν ἡγοῦνϑ᾽ ὑμᾶς αὐτοῖς πιστεύειν. ἔτι δ᾽ ἀ- 
ϑρόαν μὲν φάσκοντες δεδοκπέναν τὴν προῖκ᾽ ἤδεσαν, ὅτι τοὺς 
ἀπενεγκόντας οἰκέτας ἐξαιτήσομεν, οὗς, μὴ γεγενημένης τῆς δό- 
σεως, παραδοῦναι μὴ ϑέλοντες ἠλέγχοντ᾽ ἄν" εἰ δ᾽ αὐτοὶ μόνοι 
μόνῳ τοῦτον τὸν τρόπον δεδωκέναι λέγοιεν, ἐνόμιξον οὐκ ἔλεγ- 

165 χϑήσεσϑαι. διὰ τοῦτο τοῦτον εἵλοντο ἐξ ἀνάγκης ψεύδεσθαι. 

τὸν τρόπον. τοιαύτας τέχναις παὶ πανουργίαις, ὡς ἁπλοῖ τινες 
εἶναι δόξαντες, ἡγοῦνται δᾳδίως ὑμᾶς ἐξαπατήσειν, ἁπλῶς οὐδ᾽ 
ἂν μικρὸν ὑπὲρ τῶν διαφερόντων, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ἀκριβέστατ᾽ 

40 ἂν πράξαντες. λάβε τὰς μαρτυρίας αὐτοῖς, ὧν ἐναντίον ἀπε- 

κρίναντο, καὶ ἀνάγνωθι. 

ΠΥ ΡΥ ΓῪΣ 

Φέρε δὴ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τὴν γυναῖκα ὑμῖν ἐπι- 
δείξω λύγῳ μὲν ἀπολελοιπυΐῖαν, ἔργῳ δὲ συνοικοῦσαν ᾿Αφόβῳ, 

25 νομίξω γὰρ, ἂν ταῦτ᾽ ἀκριβῶς μάϑητε, μᾶλλον ὑμᾶς τούτοις 
μὲν διαπιστήσειν, ἐμοὶ δ᾽ ἀδικουμένῳ τὰ δίκαια βοηϑήσειν. 

μάρτυρας δὲ τῶν μὲν ὑμῖν παρέξομαι, τῶν - ἐπιδείξω. μεγάλα 

871 τεκμήρια καὶ πίστεις ἱκανάς. ἐγὼ γὰρ, ο ἄνδρες δικασταὶ; 

μετὰ τὸ γεγράφϑαι παρὰ τῷ ἄρχοντι ταύτην τὴν γυναῖκ ἀπο- 
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»" 3 3 ’, 5» » ᾿ ᾿ 

λελοιπυῖαν καὶ τὸ φάσχειν ᾿Ονήτορα ἀντὶ τῆς προικὸς ἀποτετι- 

μῆσϑαν τὸ χωρίον, δρῶν ἴάφοβον ὁμοίως ἔχοντα καὶ γεωργοῦν- 5 

τὰ τὴν γῆν καὶ τῇ γυναικὶ συνοικοῦντα, σαφῶς ἤδειν, ὅτι λό- 
γος ταῦτα καὶ παραγωγὴ τοῦ πράγματός ἐστι. βουλόμενος δ᾽ 
ἐμφανῆ πονῆσαν ταῦτα πᾶσιν ὑμῖν, ἐλέγχειν αὐτὸν ἠξίουν ἐναν- 

ἃ -" 53 "ὦ 

τίον μαρτύρων, εἰ μὴ φάσκοι ταῦϑ᾽ ὀὕτως ἔχειν, καὶ παρεδί- 10 
΄ 3 3 ὰ 

δουν οἰκέτην εἰς βάσανον, ὃς συνήδεν πάντ᾽ ἀκριβῶς - ὃν ἔλα- 
βον κατὰ τὴν ὑπερημερίαν ἐκ τῶν φόβου. οὗτος δέ μου ταῦτ᾽ 
3 ’ Α Ἁ ν -" 3 ’ ι 3 , 7) 

ἀξιώσαντος περὶ μὲν τοῦ συνοικεῖν ᾿Αφόβῳ τὴν ἀδελφὴν ἔφυ- 
᾽ » »-»" ΄ 

γε τὴν βάσανον, ὡς δ᾽ οὐκ ἐκεῖνος ἐγεώργει τὴν γῆν, οὐκ ἠδύ- 15 
2 - 

γνατ᾿ ἀρνηϑῆναν διὰ τὴν περιφάνειαν, ἀλλὰ προσωμολόγησεν. 
᾽ ’ Φ ἃ ͵ 3 “- - Ο ᾿ ι ΄ » 

οὐ μόνον δ᾽ ἐκ τούτων ἣν ῥᾷστον γνῶναι, ὅτι καὶ συνῴκει τῇ 
, Α 

γυναικὶ καὶ τὸ χωρίον ἐκέκτητο ἔτι, πρὶν γενέσϑαι τὴν δίκην, 
3..." " ΞΈ », ΄ ᾿ »»»ν ς ι 3 
ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν ὀφλων διεπράξατο περὶ αὐτῶν. ὡς γὰρ οὐκ 
3 ᾿ 3217 » ᾽ , ᾿ ; ’ « κ᾿ , 4 
ὁποτετιμηκὼς, αλλ΄ ἐμῶν ἐσομένων κατὰ τὴν δίκην, ἃ μὲν οἷόν 20 

τ᾿ ἦν ἐξενεγκεῖν, ὥχετο λαβὼν, τοὺς καρποὺς καὶ τὰ σκεύη τὰ 

γεωργικὰ πάντα πλὴν τῶν πιϑακνῶν, ὃ δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν ἀνε- 
- » 5 ἢ μ Σ 

λεῖν, τὴν γῆν, ἐξ ἀνάγκης ὑπέλιπεν, ὥστ᾽ ἐγγενέσϑαν τούτῳ 
3. ὦ τὰς . ἡ .« ᾿ ᾿ 

γῦν αὐτῆς τῆς γῆς ἀμφισβητεῖν. καίτοι δεινὸν, τὸν μὲν λέγειν, 25 
ὡς ἀπετιμήσατο τὸ χωρίον, τὸν δ᾽ ἀποτετιμηκότα φαίνεσϑαι γε- 
ὠργοῦντα, καὶ φάσκειν μὲν ἀπολελοιπέναν τὴν ἀδελφὴν, ὑπὲρ 
αὐτῶν δὲ τούτων φανερὸν εἶναν φεύγοντα τοὺς ἐλέγχους " καὶ 

-» τ 

τὸν μὲν οὐ συνοικοῦντα, ὡς οὗτός φησι, καὶ τοὺς καρποὺς καὶ 8792 
» » 2 -» , 

τὰ ἐκ τῆς γεωργίας πάντ᾽ ἐξενεγκεῖν, τὸν δ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀπολελοι- 
πυίας πράττοντα, ὑπὲρ ἧς ἀποτετιμῆσϑαί φησι τὸ χωρίον, φαΐί- 

“ ,“ὰ «ἃ , ᾽ ν 5). δ 
νεσϑαν μηδ υπὲρ ἕνὸς τούτων ἀγαναχτοῦντα, ἀλλ᾽ ἡσυχίαν 5 

ἔχοντα. ταῦτ᾽ οὐ περιφάνεια πολλή ἐστι; ταῦτ᾽ οὐχ ὑμολογου- 
, ’ ᾿ 3 » ΓῚ ᾿ 3 »" [ἐ 

ἱένη προστασία ; φήσειέ γ᾽ ἂν τις, εἰ διαλογίζοιτο ὀρϑῶς ἕκα- 

ὅϊτα αὐτῶν. ὡς τοίνυν ὡμολύγει μὲν ἐκεῖνον γεωργεῖν, πρὶν γε- 
νέσϑαι τὴν δίκην ἐμοὶ πρὸς αὐτὸν, ὑπὲρ δὲ τοῦ μὴ συνοικεῖν 

, " ιν 

τὴν ἀδελφὴν οὐκ ἠϑέλησε ποιήσασϑαι τὴν βάσανον, ἡ δὲ γεωρ- 10 
᾿ ᾿ - , Ά 

γία ἐξεσχευάσϑη μετὰ τὴν δίκην πλὴν τῶν ἐγγείων, λάβε τὰς 
μαρτυρίας καὶ ἀνάγνωϑι. 

ἪΡ ΨΙΡΖ 

᾽ , ν ΄ δ 2 ᾿ 5» - ᾿Ὶ ἘῚ 

Ἐμοὶ τοίνυν τοσούτων ὑπαρχόντων τεκμηρίων, οὐχ γὙπιότ᾽ 15 
3. εὖ ᾽ 2 , “ 3 3 , ’ " τω 

αὐτὸς ἔδειξεν Ονήτωρ, τι οὐκ ἀληϑινὴν ἐπονήσατο τὴν ἀπο- 

λεῖμιν. ὦ γὰρ προσῆκε χαλεπῶς φέρειν», εἰ τὴν προῖκα δοὺς, 



40 ΖΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 
ὙΠ ᾿ ὶ 

ὥς φησιν, ἀντ᾽ ἀργυρίου χωρίον ἀμφισβητούμενον ἀπελάμβα-, 
τ Ε . “ 2 Ὡ. ὉΡ 3 , 9,43", Ὁ 

40 νεν, οὔτος, οὐχ ὡς διάφορος οὐδ’ ὡς ἀδικούμενος, ἀλλ ὡς 
΄ -" ΄ οἰκειότατος πάντων, τὴν πρὸς ἐμὲ δίκην αὐτῷ συνηγωνίζετο, 

δ- Ὁ κ - ϑι. -" , ΄ πφμὲ μὲν συναποστερῆσαι μετ᾽ ἐκείνου τῶν πατρῴων ἐπεχείρη- 
Γ 3 Ξ ᾿ δ “- 

σε, καϑ᾽ ὅσον αὐτὸς οἷος τε ἦν, ὑφ᾽ οὗ κακὸν οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
᾽ 3 » 

ἣν πεπονϑὼς, ᾿Αφύβῳ δ᾽, ὃν ἀλλότριον εἶναι προσῆκε νομίζειν," 
“21 , 3 ᾿ 3 Ξ. » , ι ὌΨΙ ι » 

425 εἴ τι τούτων ἁληϑὲς ἦν ὧν νῦν λέγουσι, καὶ τἀμὰ πρὸς τοῖς' 
- 3 » » ΄ 

ἐκείνου περιποιεῖν ἐζήτησε, καὶ οὐ μόνον ἐνταῦϑα τοῦτ᾽ ἐποίη- 
σεν, ἀλλὰ καὶ, κατεγνωσμένης ἤδη τῆς δίκης, ἀναβὰς ἐπὶ τὸ δι-- 

᾿ » 2 - -» 

καστήριον ἐδεῖτο ἱκετεύων ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἀντιβολῶν καὶ δάκρυ-. 
878 σι κλαίων ταλάντου τιμῆσαι, καὶ τούτου αὐτὸς ἐγίγνετ᾽ ἐγγυη- 

’ Α να δ ΄ ᾿ Ε] Ἷ δ᾽ Υ᾿ 

τῆς. καὶ ταῦϑ'᾽ ομολογούμενα μὲν ἐστι πολλαχοϑὲεν" οἵ τὲ γὰρ 

ἐν τῷ δικαστηρίῳ τότε δικάζοντες καὶ τῶν ἔξωϑεν παρόντων᾽ 
5 πολλοὶ συνίσασιν" ὅμως δὲ καὶ μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. καί, 

, 

μου λάβε ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

"Εν Ν ὐν ὡς ἐς ον 2 

Ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τεκμηρίῳ μεγάλῳ γνῶ- 
ναι ὅάδιον, ὅτι τῇ ἀληϑείᾳ συνώκει καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον 

10 ἀπολέλοιπεν. αὕτη γὰρ ἡ γυνὴ, πρὶν μὲν ὡς "άφοβον ἐλϑεῖν, 
μίαν ἡμέραν οὐκ ἐχήρευσεν, ἀλλὰ παρὰ ζῶντος Τιμοκράτους 
ἐκείνῳ συνῴκησε, νῦν δ᾽ ἐν τρισὶν ἕτεσιν ἄλλῳ συνοικοῦσ᾽ οὐ- 
δενὶ φαίνεται. καίτοι τῷ τοῦτο πιστὸν, ὡς τότε μὲν, ἵνα μὴ 

15 χηρεύσειε, παρ᾽ ἀνδρὸς ὡς ἄνδρα ἐβάδιζε, νυνὶ δ᾽, εἴπερ ὡς 
ἀληϑῶς ἀπολέλοιπε, τοσοῦτον ἂν χρόνον χηρεύουσ᾽ ἠνείχετο, 
ἐξὸν ἄλλῳ συνοικεῖν, τοῦ τε ἀδελφοῦ πεχτημένου τοσαύτην 

οὐσίαν, αὐτή τε ταύτην ἔχουσα τὴν ἡλικίαν; οὐκ ἔχει ταῦτ᾽ 
90 ἀλήϑειαν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πιστὴν, ἀλλὰ λύγοι ταῦτ᾽ εἰσί" 

συνοικεῖ δ᾽ ἡ γυνὴ φανερῶς, καὶ οὐδὲ κρύπτεται τὸ πρᾶγμα! 
παρέξομαι δ᾽ ὑμῖν Πασιφῶντος μαρτυρίαν, ὃς ἀῤῥωστοῦσαν αὖ- 
τὴν ϑεραπεύων ξώρα παρακαϑήμενον [άφοβον ἐπὶ τούτου τοῦ 
ἄρχοντος, ἤδη τούτῳ ταυτησὶ τῆς δίκης εἰληγμένης. καί μοι 

235 λάβε τὴν Πασιφῶντος μαρτυρίαν. 

4 ΡΟ ΣΝ 
δ 

᾿Εγὼ τοίνυν εἰδὼς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ μετὰ τὴν δίκην 

τοῦτον εὐθὺς ἀποδεδεγμένον τὰ ἐκ τῆς οἰκίας τῆς ᾿Αἀφόύβου χρή- 
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ματα, καὶ κύριον τῶν τ᾽ ἐκείνου καὶ τῶν ἐμῶν ἁπάντων γεγε- 
νημένον, καὶ συνοικοῦσαν αὐτῷ τὴν γυναῖκα σαφῶς ἐπιστάμε- 874 

νος; τρεῖς θεραπαίνας ἐξήτησα αὐτὸν, αἱ συνοικοῦσάν τε τὴν 
γυναῖκ᾽ ἤδεσαν χαὶ τὰ χρήματα ὅτι παρὰ τούτοις ἦν, ἵνα μὴ 
ν᾽» μόνον, ἀλλὰ καὶ βάσανοι ΡΥ ΘΩΝ περὶ αὐτῶν. οὗτος 5 

ἐμοῦ προκαλεσαμένου ταῦτα καὶ πάντων τῶν παρόντων δί- 
καια λέγειν μὲ ἀποφαινομένων, οὐκ ἠϑέλησεν εἰς τοῦτο τάκρι- 

βὲς καταφυγεῖν, ἀλλ’ ὥσπερ ἑτέρων τινῶν ὄντων περὶ τῶν τοι- 
οὕτων σαφεστέρων ἐλέγχων, ἢ βασάνων καὶ μαρτύρων, οὔτε 10 
μάρτυρας παρέχόμενος, τὴν προῖκα ὡς ἀποδέδωκεν, οὔτ᾽ εἰς 
βασάνους ἐκδιδοὺς τὰς συνειδυίας περὶ τοῦ συνοικεῖν τὴν ἀδελ-- 

φὴν, ὅτι ταῦτ᾽ ἠξίουν, ὑβριατικῶς πάνυ καὶ προπηλακιστικῶς 

οὐκ εἴα μὲ αὑτῷ τδιαλέγεσϑαι. τούτου γένοιτ᾽ ἄν τις σχετλιώ-- 15 
φερος ἄνϑρωπος ἢ ἢν μάλλο)ν ἑκὼν τὰ δίκαια ἀγνοεῖν προσποιούμε- 

μος; λάβε δ᾽ αὐτὴν τὴν πρόκλησιν καὶ ἀναγίγνωακχε. 

Ζ2.. Ῥυνρ τ Κυ Μ ΔΗ Οὗ ἔδυ, 

“Ὑμεῖς τοίνυν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ βάσανον ἀκριβεστάτην 90 
πασῶν νομίζετε, καὶ ὁπόταν δοῦλον καὶ ἐλεύϑεροι παραγένων- 
ται, δέῃ δ᾽ εὑρεθῆναι τὸ ζητούμενον, οὐ χρῆσϑε ταῖς τῶν ἐλευ- 
ϑέρων μαρτυρίαις, ἀλλὰ τοὺς δούλους βασανίζοντες οὕτω ζητεῖς- 
τε τὴν ἀλήϑειαν εὑρεῖν τῶν πεπραγμένων “ εἰκότως, ὦ ἄνδρες 95 
δικασταί. τῶν μὲν γὰρ μαρτυρησάντων ἤδη τινὲς οὐ τἀληϑῆ 

μαρτυρῆσαι ἔδοξαν, δούλων δὲ βασανισϑέντων, οὐδένες πώποτ᾽ 
ἐξηλέγχϑησαν, ὡς οὐκ ἀληϑῆ τὰ ἐκ τῆς βασάνου εἶπον. οὗτος 
δὲ τηλικαῦτα δίκαια φυγὼν καὶ σαφεῖς οὕτως καὶ μεγάλους 87 

ἐλέγχους παραλιπὼν, ἄφοβον παρεχύμενος μάρτυρα καὶ Τιμο- 
πράτην, τὸν μὲν, ὡς ἀποδέδωκε τὴν προῖκα, τὸν δ᾽, ὡς ἀπεί- 
ληφεν, ἀξιώσει πισιεύεσϑαι παρ᾽ ὑμῖν, ἀμάρτυρον τὴν πρὸς 5 
τούτους πρᾶξιν γεγενῆσϑαι προσποιούμενος " τοσαύτην ὑμῶν εὐή- 
ϑειαν χατέγνωκεν. ὅτι μὲν τοίνυν οὔτ᾽ ἀληϑῆ οὔτ᾽ ἀληϑείαις 
ξοικότα λέξουσι, καὶ ἐκ τοῦ ἐξ ἀρχῆς αὐτοὺς ὁμολογεῖν τὴν 
προῖηα μὴ δοῦναι, καὶ ἐκ τοῦ πάλιν ἄνευ μαρτύρων ἀποδεδω͵ 
κέναι φάσκειν, καὶ ἐκ τοῦ τὸν χρόνον μὴ ἐγχωρεῖν, ἀμφισβη- 1ὸ 
τουμένης ἤδη τῆς οὐσίας, ἀποδοῦναι τἀργύριον, καὶ ἔκ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαί μοι νομίζω. 
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ὙΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΟΝΗΤΟΡΑ͂. 

ΒΕΞΟΥΔΗΣ ΔΕΥΤΒΡΟΥ͂ ΔΛΟΓΟΥ. 
; ᾿ ι ; ᾿ 

7]. αρολελειμμένα τινὰ ἐν τῷ προτέρῳ λόγῳ διὼ τούτου προῦ- 
9. 

τίϑησιν, ὡς καὶ αὐτὸς ἐπισημαίνεται, καὶ δὴ καὶ πρός τινας. 
ἀντιῤῥήσεις ἵσταται. περὶ δὲ τῶν λόγων τούτων προειρήκαμεν, 

ΒΝ , “4. .ἃ δ... 2.2 - » τ ΣΝ 
6. ὅτι πολλοί φασιν αὐτοὺς ὑπὸ ᾿Ισαίου συντεϑῆναι, τοῦ ῥήτορος 

ἀπιστοῦντες εἶναι διὰ τὴν ἡλικίαν, οἱ δέ γε, εἰ μὴ τοῦτο, διωρ- 
-" ’ βιὼν -. 3 , «“«οὐϑόωδ ᾿ » ’, , 

ϑῶσθϑαί γε ὑπὸ τοῦ ᾿Ισαίου" ἐοίκασι γὰρ τοῖς ἐκείνου λογοις- 

ϑαυμαστὸν δ᾽ οὐδὲν, εἰ τὸν διδάσκαλον ἐμιμήσατο, καὶ μηδέ- 
᾿Ὶ οι - 10 πω πρὸς τὸ τέλειον ἥκων ἐπὶ τὸν ἐκείνου χαρακτῆρα μετῇεν 

τέως. 

878 ΔΗΜΠΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. 

ΚΑΤΑ ΟΝΗΤΟΡΟΣ ΔΔΟΙΓΟΣ ΔΦΕΥΤΈΡΟΣ. 

[4] 

οΟ παρέλιπον ἐν τῷ προτέρῳ λόγῳ τεκμήριον οὐδενὸς τῶν εἴς 

ρημένων ἔλαττον τοῦ μὴ δεδωκέναι τὴν προῖκα τούτους ᾿Αφύβῳ, 

τοῦτο πρῶτον εἰπὼν, μετὰ τοῦτο καὶ περὶ ὧν οὗτος ἔφυθαναξ 

5 πρὸς ὑμᾶς ἐξελέγχειν αὐτὸν πειράσομαι. οὗτος γὰρ, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, τὸ πρῶτον, ὅτε τῶν ᾿Αφύβου διενοεῖτο ἀμφισβὴ- 

τεῖν, οὐχὶ τάλαντον ἔφη τὴν προῖχ᾽, ὥσπερ νυνὶ, ἀλλ᾽ ὀγδοήκον- 
τὰ μνᾶς δεδωκέναι, καὶ τίϑησιν ὅρους, [ ἀλλ᾽] ἐπὶ μὲν τὴν οἰκίαν 

10 δισχιλίων, ἐπὶ δὲ τὸ χωρίον ταλάντου, βουλύμενος μὴ μόνον. 
τοῦτο, ἀλλὰ κἀκείνην διασώξειν αὐτῷ. γενομένης δέ μὸι τῆς 

δίκης πρὸς αὐτὸν, ἰδὼν, ὡς διάκεισϑ᾽ ὑμεῖς πρὸς τοὺς λίαν ἄναι- 

δῶς ἀδικοῦντας, ἔννους γίνεται καὶ δεινὰ πάσχειν ἡγήσατο δόξειν 

15 ἐμὲ τοσούτων χρημάτων ἀπεστερημένον, εἰ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἕξοιμε 
τῶν ᾿Αφύβου λαβεῖν, τοῦ τἀμὰ ἔχοντος, ἀλλ᾽ ὑπὸ τούτου 
κωλυύμενος φανερὸς γενήσομαι. καὶ τί ποιεῖ; τοὺς ὕρους ἀπὸ 
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-" ᾽ 2 “ ᾿ » ΄ 3. ᾿ δι γεδ' ᾿ 
τῆς οἰκίας ἀφαιρεῖ καὶ τύλαντον μόνον εἶναι τὴν προῖκ φη- 

Ω - - ᾿ 
σιν, ἐν ᾧ τὸ χωρίον ἀποτετιμῆσϑαι. καίτον δῆλον, ὅτι, τοὺς 20 

ἐπὶ τῆς οἰκίας ὕρους εἰ δικαίως ἔϑηκε καὶ ὄντως ἀληϑεῖς, δι- Ή ᾽ 
» 32 δὰ 

παίως καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ χωρίου τέϑεικεν" εἰ δ᾽ εὐθὺς ἀδικεῖν, 
4 " ΓΙ 2 , 4... ι , ᾽ 

βουλόμενος ψευδεῖς ἔϑηκεν ἐκείνους, εἶπκος καὶ τούτους οὐκ 

ἀληϑεῖς ὑπάρχειν. τοῦτο τοΐνυν οὐκ ἐξ ὧν ἐγὼ δεδήλωκα λόγω. 877 
δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν αὐτὸς οὗτος διεπράξατο᾽ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς 

ι 3 3 ΄ 3. ἡ 3 »" ᾿ -“ " γὰρ ἀναγκασϑεὶς ἀνθρώπων αὐτὸς ἀνεῖλε τοὺς ὅρους, ἔργῳ 
φανερὸν ποιήσας, ὅτι ψεύδεται. καὶ ταῦϑ'᾽ ὡς ἀληϑῆ λέγω, 5 
ὅτι τὸ μὲν χωρίον καὶ νῦν οὗτός φησιν ἀποτετιμῆσϑαι ταλάν- 

3 δ 

του, τὴν δ᾽ οἰκίαν ὡς προσωρίσατο δισχιλίων, καὶ πάλιν, ὅτι 
2 » , τοὺς ὅρους ἀνεῖλε, γενομένης τῆς δίκης, τοὺς εἰδότας ὑμῖν 

μάρτυρας παρέξομαι. καί μοι λάβε τὴν μαρτυρίαν. 

ον ηὴξ. ἐὰν μον σα πὴ. σ᾽ δ ὦ ; 10 

Δῆλον τοίνυν, ὅτι δισχιλίων μὲν ὡρισμένος τὴν οἰκίαν, τα- 
λάντου δὲ τὸ χωρίον, ὡς ὀγδοήκοντα μνᾶς δεδωκὼς ἔμελλεν 
ἀμφισβητήσειν. μεῖζον οὖν ἄν τι γένοιτο τεκμήριον ὑμῖν τοῦ 

μηδὲν ἀληϑὲς λέγειν τοῦτον, ἢ εἶ φανείη μὴ ταὐτὰ νῦν λέγων 15 
τοῖς ἐξ ἀρχῆς περὶ τῶν αὐτῶν; ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν δοκῇ 
τούτου μεῖζον εὑρεϑῆναι. σχέψασϑε τοίνυν τὴν ἀναίδειαν, ὅς 
γ᾽ ἐν ὑμῖν ἐτόλμησεν εἰπεῖν, ὡς οὐκ ἀποστερεῖ με ὕσω πλείο- 
νος ἄξιόν ἐστι ταλάντου, καὶ ταῦτ᾽ αὐτὸς τιμήσας οὐκ ἄξιον 

εἶναι πλείονος. τί γὰρ βουλόμενος δισχιλίων προσωρίσω τὴν 40 

οἰκίαν, ὅτε τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς ἐνεκάλεις, εἴγε τὸ χωρίον 
ἄξιον ἦν πλείονος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τούτῳ καὶ τὰς δισχιλίας ἐτί- 

ϑεις; ἢ ὅταν μέν σοι δοκῇ πάντα τὰ ᾿Δἀφύβου διασώζειν, τότε 
τὸ χωρίον ἔσταν ταλάντου μόνον ἄξιον, καὶ τὴν οἰκίαν ἐν δισ- 25 
χιλίαις προσέξεις, ἥ τὲ προὶξ ὀγδοήκοντα μναῖ γενήσονται, καὶ 
ἀξιώσεις ἔχειν ἀμφότερα, ὅταν δέ σοι μὴ συμφέρῃ, τἀναντία 

πάλιν ἡ μὲν οἰκία ταλάντου, διότι νῦν ἐγὼ ταύτην ἔχω, τοῦ 
δὲ χωρίου τὸ περιὸν οὐκ ἐλάττονος ἢ δυοῖν ἄξιον, ἵν᾽ ἐγὼ 878 
βλάπτειν τοῦτον, οὐκ ἀποστερεῖσθαι δοκῶ; ὁρᾷς, ὡς ὑποκρίνῃ 
μὲν δεδωκέναι τὴν προῖκα, φαίνῃ δὲ κατ᾽ οὐδ’ ὁντινοῦν τρό- 
σον δεδωκώς ; τὰ γὰρ ἀληϑῆ καὶ μὴ κακουργούμενα τῶν πραγμά: 5 
τῶν ἁπλῶς, οἷ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς πραχϑῇ, τοιαῦτ᾽ ἐστί" σὺ δὲ τούὐναν- 
τίον ἐξελέγχῃ πράξας εἰς τὴν καϑ' ἡμῶν ὑπηρεσίαν. ἄξιον τοί- 
νῦν καὶ τὸν ὅρκον, ὑποῖόν τιν᾽ ὧν ὦμοσεν, εἴ τις ἔδωκεν. ἐκ 
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10 τούτων ἰδεῖν. ὃς γὰρ ὀγδοήκοντα μνᾶς ἔφη τὴν προῖκ᾽ εἶναι, 
εἰ τότ᾽ αὐτῷ τις ἔδωκεν, ὀμόσαντι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγειν, κομί- 
σασϑαι, τί ἐποίησεν ἂν; ἢ δῆλον ὅτι ὦμοσε; τί γὰρ καὶ λέγων 
οὐ φήσει τότ᾽ ἂν ὀμόσαι, νῦν γε τοιαῦτ᾽ ἀξιῶν; οὐκοῦν, ὅτι 

) ’ Ἧ δ ᾿ 2 , ὡ - }ὦ2 Α 3 3 , 

16 γ᾽ ἐπιωρκησεν ἂν, ἕαυτον ἐξελέγχει" νῦν γὰρ οὐκ ὀγδοήκοντα 
-» 3 ᾿ , , , - Ἁ Ξ ΄ 

μνᾶς, ἀλλὰ τάλαντον δεδωκέναι φησί. τί μᾶλλον ἂν οὖν εἶκο- 

τῶς τις αὐτὸν ἐκεῖνα ἐπιορκεῖν ἢ τάδ᾽ ἡγοῖτο; ἢ τίνα τις δι- 
καίως ἂν ἔχον περὶ τούτου διάνοιαν, τοῦ δαδίως οὕτως ἕαυ- 

20 τὸν ἐξελέγχοντος ὄντ᾽ ἐπίορκον; ἀλλὰ νὴ Δί᾽ ἴσως οὐχὶ πάντ᾽ 
αὐτῷ τοιαῦτα πέπρακται, οὐδὲ πανταχύϑεν δῆλός ἐστι τεχνάζων, 
᾽ : ι [᾿ }Ὶ Γ᾿ δι 3 , , 
ἀλλὰ καὶ τιμώμενος φανερὸς γέγονεν ὑπὲρ ᾿ἀφόβου ταλάντου, 

καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸς ὑμῖν ἀποδώσειν ἐγγυώμενος. καίτον σκέψασϑε, 
456 ὅτι τοῦτ᾽ ἔστι τεκμήριον οὐ μόνον τοῦ τὴν γυναῖκα συνοικεῖν 

3 ᾿ -“ : ὙΒΆΔ, ΕΙΣ 3 ᾿ ᾿ -ν ᾿ , 
“φύβῳ καὶ τοῦτον οἰκείως ἔχειν, ἀλλα καὶ τοῦ μὴ δεδωκέναν 

ι - ὝΨΨΟΝΟ. 2 ἡ 2γ, ΑΕ ἢ [νᾺ Γ. 3 
τὴν προῖκα. τίς γὰρ ἀνθρώπων ἡλίϑιος ἔστιν οὐτῶς, ὡς ἀρ- 

, κ - Ε) 3 ἊΝ ᾿ , 3 ΄ 
γύριον δοὺς τοσοῦτον, ἔπενθ᾽ ἕν λαβὼν χωρίον ἀμφισβητοῦμε- 

Ὺ» ᾿ τ , ᾿Ὶ .- Ψ' ΠῚ ᾿ κ 3 7 

ὅγθνον εἰς ἀποτίμησιν σὺν οἷς πρότερον ἐζημίωτο, τὸν ἀδικήσαν- 
τα, ὡς δίκαιόν τι ποιήσαντα, καὶ τοῦ τῆς δίκης ὀφλήματος 
προσεγγυήσασϑαι; οὐδέν᾽ οἶμαι. καὶ γὰρ οὐδὲ λόγον τὸ πρᾶγμ᾽ 

3 - 

ἔχον ἐστὶ, τὸν αὐτὸν αὑτῷ μὴ δυνάμενον πομίσωσϑαν τάλαντον, 
“ -» “, Π ’ 2 " .-ψ0 - 3 , 
5 τοῦτον ἄλλῳ τινὶ φάσχειν ἀἁποτίσειν, καὶ ταῦτ᾽ ἐγγυᾶσϑαι. ἀλλὰ 

καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν τούτων ἐστὶ δῆλον, ὅτι τὴν μὲν προῖκα οὐ δέ- 
5 ᾿ ᾿ » ’ - ᾿Ὶ - ΕῚ » Ἃ ᾽ [4 

δώχεν, ἀντὶ δὲ πολλῶν χρημάτων τῶν ἐμῶν οἰκεῖος ὧν 4φο- 
»" » , »" -» 

βῳ ταῦτ᾽ ἀπετιμᾶτο, «κληρονόμον τῶν ἐμῶν τὴν ἀδελφὴν μετ᾽ 
-» [ ον -»" 

10 ἐκείνου καταστῆσαι βουλόμενος. εἴτα νῦν παρακρούσασϑαι ξη- 

τεῖ καὶ φενακίζει λέγων, ὡς πρότερον τοὺς ὅρους ἔστησεν, ἢ 
ἐκεῖνον τὴν δίκην ὄφλειν. οὐ πρότερόν γε, ἢ παρὰ σοὶ, εἴγε 

»Ἥ , -»" ᾿ Ξ -»" ι δ ᾿ 3 ᾽ 

νῦν ἀληϑὴ λέγεις" δῆλον γαρ, οτεέ καταγνοὺς ἀδικίαν αὐτοῦ 
 , κα ᾿ ᾿ -" - , “ 3 ’ 

15 ταῦτ᾽ ἐποίεις. εἶτα καὶ γελοῖον τοῦτο λέγειν) ὥσπερ οὐκ εἰἶδό- 
γῇ ς9 3 -" - 

των ἡμῶν, ὅτι πάντες οἵ τὰ τοιαῦτ᾽ ἀδικοῦντες σκοποῦσι, τί 
λέξουσιν. οὐδεὶς δὲ πώποτ᾽ ὦφλε σιωπῶν οὐδ᾽ ἀδικεῖν ὁμολο- 
γῶν, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν, οἶμαι, μηδὲν ἀληϑὲς λέγων ἐξελεγχϑῇ, τότε 

90 γιγνώσκεται, ὁποῖός ἐστιν. ὅπερ καὶ οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ πά- 
ὄχειν. ἐπεὶ, φέρε, πῶς ἐστὶ δίκαιον, ἐὰν μὲν πλείονος, πλεῖον, 
ξὼν δὲ ἐλάττονος, ἔλαττον; ἢ πῶς ἐστὶ δίκαιον, τῆς ἀδελφῆς 

- -» “ ᾽ 

τῆς σῆς μηδέπω καὶ τήμερον ἄλλῳ συνοικούσης μηδ’ ἀπηλ- 
᾽ - »" ᾽ 

95 λαγμένης ᾿Πφύβου, μηδὲ τὴν προῖκα δεδωκότος τούτῳ σοῦ, μηδ 
ὑπὲρ τούτων εἰς βάσανον μηδ’ εἰς ἄλλο δίκαιον μηδὲν κατα- 

. ΄“ “- [2 κ᾿ 

φυγεῖν ἐθέλοντος, ὅτι σὺ στῆσαν φὴς ὅρους, σὸν εἶναν τὸ χω- 
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φίον ἐγὼ μὲν οὐδαμῶς οἶμαι. τὴν γὰρ ἀλήϑειαν σκεπτέον, 
οὐχ ἅ τις ξαυτῷ παρεσκεύασεν ἐξεπίτηδες εἰς τὸ λέγειν τι δο- ὃὅ80 

κεῖν, ὥσπερ ὑμεῖς. ἔπειτα τὸ δεινότατον᾽ εἰ καὶ δεδωκότες ἦτε 

ὡς μάλιστα τὴν προῖκα, ἣν οὐ δεδώκατε, τίς ὃ τούτων αἴτιος; 
οὐχ ὑμεῖς, ἐπεὶ εἰς τἀμὰ ἔδοτε; οὐχ ὅλοις ἔτεσι πρότερον δέκα 5 

τἀμὰ λαβὼν εἶχεν ἐκεῖνος, ὧν ὦφλε τὴν δίκην» ἢ κηδεστήν σοι 
γενέσϑαι; ἢ σὲ μὲν δεῖ κομίσασϑαι πάντα, τὸν δὲ καὶ καταδι- 
κασάμενον, καὶ δι᾽ ὀρφανίαν ἠδικημένον;, καὶ προικὸς ἀληϑι» 
γνῆς ἀπεστερημένον, ὃν μύνον ἀνθρώπων οὐδὲ τῆς ἐπωβελίας τὸ 

ἄξιον ἦν κινδυνεύειν, ἠναγκάσϑαι τοιαῦτα παϑεῖν, κεκομισμέ- 

νον μηδ᾽ ὁτιοῦν, καὶ ταῦτ᾽ ἐϑέλοντα ποιεῖν ὑμῖν αὐτοῖς, εἴ τι 
τῶν δεόντων ἐβούλεσϑε πράττειν. 

ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ 
ΦΟΤΟΙ ΠΑΡΑΙΤΡΑΦΙΚΟΙ. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΗ͂ΙΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΎ. 

" ἈΘΗΜΝΝ παρὰ Δήμωνος, ἕνὸς τῶν 4ημοσϑένους συγγε- 

νῶν, ἔμπορύς τις Πρῶτος ὄνομα, ἐπρίατο τοῦ ἀργυρίου σῖτον 
ἐν Συρακούσαις, καὶ τοῦτον ἐκόμισεν εἰς ᾿ϑήνας ἐπὶ νεὼς, ἧς 
᾿Ἡγέστρατος ἐναυκλήρει. Ἡγέστρατος δὲ καὶ Ζηνόϑεμις, πρὸς αὶ 
ὃν ἐστιν ἡ παραγραφὴ, Μασσαλιῶται μὲν ἦσαν τὸ γένος, κα- 

κούργημα δὲ τοιοῦτον ἐν Συρακούσαις ἐκακούργησαν, ὡς ὁ ῥή- 881 

τῶρ φησίν. ἐδανείσαντο χρήματα " ταῦτα δὲ εἰς μὲν τὴν ναῦν 
οὐκ ἐνέϑεντο, λάϑρα δὲ εἰς τὴν Μασσαλίαν ἀπέστειλαν, ἀπο- 

στερῆσαν τοὺς δανείσαντας βεβουλευμένοι. ἐπειδὴ γὰρ ἐγέγραπτο 5 
ἐν τῷ συμβολαίῳ, εἰ πάϑοι τι ἡ ναῦς, μὴ ἀπαιτεῖσϑαν αὐτοὺς 
τὰ χρήματα, ἐσκέψαντο καταδῦσαι τὴν ναῦν. νύκτωρ οὖν ἐν 
τῷ πλῷ κατελϑὼν ὁ ᾿Ἠγέστρατος διέκοπτε τοῦ πλοίου τὸ ἔδα- 
φος φωραϑεὶς δὲ καὶ φεύγων τοὺς ἐπιβάτας εἰς τὴν ϑάλασσαν 10 

εἰσπέσπτει καὶ παραχρῆμα ἀπόλλυται. ὁ τοίνυν Ζηνόϑεμις, ὁ κοι- 
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νωνὸς, ὥς φήσιν ὃ ῥήτωρ, τοῦ ᾿Ηγεστράτου, μόλις σωϑείσης 
εἰς ᾿4ϑήνας τῆς νεὼς, ἠμφισβήτει τοῦ σίτου, λέγων εἶναι τὸν 

15 σῖτον ᾿Ηγεστράτου, ἐκεῖνον δὲ παρ᾽ ξαυτοῦ δανείσασϑαι χρή- 
ματά.. ἐνστάντων δὲ αὐτῷ τοῦ τε. Πρώτου καὶ τοῦ “ήμωνος, 

. ἀμφοτέροις ἔλαχε δίκην ἐμπορικήν. καὶ τὸν Πρῶτον ἐξ ἐρήμης 
ἑλὼν ἑκόντα, ὥς φησι Ζημοσϑένης, καὶ συγκακουργοῦντα; εἰδ- 
ἄγει καὶ τὸν Δήμωνα δεύτερον εἰς τὸ δικαστήριον. ὁ δὲ πα- 

0 ραγράφεται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, νόμον παρεχό- 
μένος τὸν διδόντα τοῖς ἐμπόροις τὰς δίκας εἶναι περὶ τῶν ᾿4ϑή- 

γαΐε καὶ τῶν ᾿Αϑήνῃσιν συμβολαίων᾽ Ζηνοϑέμιδι δέ φησι μη- 

δὲν συμβόλαιον εἶναν πρὸς αὐτόν. καὶ ὃ μὲν ἀγών ἐστι παρα- 
55 γραφικός" ὁ δὲ λόγος, ὡς τῆς εὐϑθϑυδικίας τοῦ πράγματος 

εἰσηγμένης, οὕτως εἴρηται περὶ τοῦ μὴ Ζηνοθέμιδος εἶναι τὸν 
σῖτον, ἀλλὰ τοῦ Πρώτου, ᾧ Δήμων ἐδάνεισε τὸ ἀργύριον. οὐ 
γὰρ βούλεται δοκεῖν ῥήματι τοῦ νόμου μόνον ἰσχυρέξεσϑαν κατὰ 

802 τὸ πρᾶγμα ἀδικῶν, ἀλλὰ δείκνυσιν, ὡς ϑαῤῥεῖ μὲν καὶ τῇ εὑ- 
ϑείᾳ, ἐκ περιουσίας δὲ αὐτῷ καὶ παραγραφὴν ὃ νόμος δίδωσι. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΜΙΝ. 

᾿ 

» 

": δα δικασταὶ, βούλομαι παραγεγραμμένος, μὴ εἰσαγώγι- 
μον εἶναν τὴν δίκην, περὶ τῶν νόμων πρῶτον εἰπεῖν, καϑ᾽ οὖς 
παρεγραψάμην. οἵ νόμοι κελεύουσιν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰς 

᾽ δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν ᾿ἀϑήναζε καὶ 

τῶν ᾿Αϑήνηϑεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί" 
ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναν τὴν δί- 
κην. τούτῳ τοίνυν Ζηνοϑέμιδι πρὸς μὲν ἐμὲ ὅτι οὐδὲν ἦν 

10 συμβόλαιον οὐδὲ συγγραφὴ, καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ ἐν τῷ ἐγκλή- 
ματι" δανεῖσαι δέ φησιν ᾿Ηγεστράτῳ τῷ ναυκλήρῳ, τούτου δὲ 
ἀπολομένου ἐν τῷ πελάγει, ἡμᾶς τὸ ναῦλον σφετερίσασϑαι. καὶ 

τουτὶ τὸ ἔγκλημά ἐστιν. ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ λόγου τήν τε δίκην 
15 οὐκ εἰσαγώγιμον οὖσαν μαϑήσεσϑε καὶ τὴν ὅλην ἐπιβουλὴν καὶ 

πονηρίαν τουτουὶ τοῦ ἀνϑρώπου ὄψεσϑε. δέομοιν: δ᾽ ὑμῶν 
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ἁπάντων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἴπερ ἄλλῳ τινὶ πώποτε πράγματι 
-»" 2 

τὸν νοῦν προσείχετε, καὶ τούτῳ προσέχειν. ἀπούσεσϑε γὰρ ἀν- 90 

εϑρώπου τύλμαν καὶ πονηρίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἄνπερ ἐγὼ τὰ 888 
πεπραγμένα αὐτῷ πρὸς ὑμᾶς πολλάκις εἰπεῖν δυνηϑῶ οἴομαι 
δέ, Ζηνόϑεμις γὰρ οὑτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὧν ὑπηρέτης 
Ρ ΄ -» , ΠῚ . 3. ἡ ᾽ "2 ᾿Ηγεστράτου τοῦ ναυχλήρου, ὃν καὶ αὐτὸς ἔγραψεν ἐν τῷ ἐγ- 
πλήματε ὡς ἐν τῷ πελάγει ἀπώλετο, (πῶς δ᾽, οὐ προσέγραψεν, 5 

5. γ.3 ᾿ , 3ς; ᾿ δ ας 0 ἔ ἀλλ΄ ἐγὼ φράσω,) ἀδίκημα τοιουτονὶ μετ᾽ ἐκείνου συνεσκευάσα- 
το. χρήματα ἐν ταῖς Συρακούσαις ἐδανείζοντο οὑτοσὶ καὶ ἐκεῖ- 

.3 - 

“νος. ὡμολόγει δ᾽ ἐκεῖνος μὲν πρὸς τοὺς τούτῳ δανείζοντας, 
εἴ τις ἔροιτο, ἐνεῖναι σῖτον ἐν τῇ νηΐ τούτῳ πολύν᾽ οὑτοσὶ δὲ 10 

πρὸς τοὺς ἐκείνῳ, τὸν γόμον οἰκεῖον ἔχειν αὐτὸν τῆς νεώς. 
Ἢ ᾿ ΦΘ ᾿ ’ δ , ’ ’, 

ὧν δὲ ὁ μὲν ναύκληρος, ὁ δὲ ἐπιβάτης, ἐπιστεύοντο εἰκότως 

ἃ περὶ ἀλλήλων ἔλεγον. λαμβάνοντες δὲ τὰ χρήματα οἴκαδε ἀπέ- 
στελλον εἰς τὴν Μασσαλίαν, καὶ οὐδὲν εἰς τὴν ναῦν εἰσέφερον. 15 
οὐσῶν δὲ τῶν συγγραφῶν, ὥσπερ εἰώϑασιν ἅπασαι, σωθείσης. 

» - ΄ , 3 

τῆς νεὼς ἀποδοῦναι τὰ χρήμαϑ᾽, ἵν᾽ ἀποστερήσαιεν τοὺς δα- 
Γ, ᾿ - - , - ᾿ ἅν. αὶ , 

νείσαντας, τὴν ναῦν καταδῦσαι ἐβουλεύσαντο. ὁ μὲν οὖν ᾿Ηγέ- 

στρατος, ὡς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπῇραν δυεῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν πλοῦν, κα- 90 
ταβὰς τῆς νυχτὸς εἰς κοίλην ναῦν διέκοπτε τοῦ πλοίου τὸ ἔδα- 

δ Ε δ »4᾽ ᾿ » . ΜΞ » 
φος᾿ οὑτοσὶ δ΄, ὡς οὐδὲν εἰδὼς, ἄνω μετὰ τῶν ἄλλων ἐπιβα- 

- “ Α ΕΣ “ » - ᾿ 

τῶν διέτριβε. ψόφου δὲ γενομένου, αἰσϑάνονται οἵ ἐν τῷ πλοίω, 
Ὡ , ὡς "Ἢ - ’ ε πο δ, 
ὅτι κακόν τι ἐν κοίλῃ νηὶ γίνεται, καὶ βοηϑοῦσι κάτω. ὡς δ᾽ 25 

ἡλίσκετο ὁ ᾿Ηγέστρατος καὶ δίκην δώσειν ὑπελάμβανε, φεύγειν 
, , ᾿ . ῃ ᾿ , ι 

παὶ ἐκδιωκόμενος δίπτει ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλατταν, διαμαρτὼν 

δὲ τοῦ λέμβου διὰ τὸ νύκτα εἶναι ἀπεπνίγη. ἐχεῖνος μὲν οὖν 
[χ Ὁ » 3 , -" 3 ΄ ει ᾿ Ψ» 

οὕτως, ὥσπερ ἄξιος ἣν, κακὸς καλῶς ἀπώλετο, ἃ τοὺς ἄλλους 884 

ἐπεβούλευσε ποιῆσαι, ταῦτα παϑὼν αὐτός. οὑτοσὶ δ᾽ ὃ κοινω- 
3 » ᾿ - -" ψὸς αὐτοῦ καὶ συνεργὸς τὸ μὲν πρῶτον εὐθὺς ἐν τῷ πλοίῳ 

; 3 ’ δ 99 ᾿ 3 3 "᾿ , 3 
παρὰ ταδικήματα, ὡς οὐδὲν εἰδὼς, ἀλλ᾽ ἐχπεπληγμένος καὶ αὖ- 

, }] ᾿ κ᾿ Ἁ ’ » .Ὶ , 

σὸς, ἔπειϑε τὸν πρωρέα καὶ τοὺς ναὕτας εἰς τὸν λέμβον ἐμβαί- 5 
- 3 »" 

νειν καὶ ἐκλείπειν τὴν ναῦν τὴν ταχίστην, ὡς ἀνελπίστου τῆς 

σωτηρίας οὔσης καὶ καταδυσομένης τῆς νεὼς αὐτίκα μάλα, ἵν᾽, 
Ὁ ΄ ΩΝ , «ἰδ. 8 τ φ, 
ὅπερ διενοηϑησαν, τοῦτ᾽ ἐπιτελεσϑείη, καὶ ἡ ναῦς ἀπόλοιτο, 
καὶ τὰ συμβόλαια ἀποστερήσαιεν. ἀποτυχὼν δὲ τούτου, καὶ τοῦ 10 
παρ᾽ ἡμῶν ἐμπλέοντος ἐναντιωθϑέντος καὶ τοῖς ναύταις μισϑοὺς, 

εἰ διασώσαιεν τὴν ναῦν, μεγάλους ἐπαγγειλαμένου, σωϑείσης εἰς 
Κεφαληνίαν τῆς νεὼς, διὰ τοὺς ϑεοὺς μάλιστά γε, εἶτα καὶ 

- - 3 » - 

διὰ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρετὴν, πάλιν μετὰ τῶν ΤΠασσαλιωτῶν, 10 
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τῶν τοῦ ᾿Ηγεστράτου πολιτῶν, μὴ καταπλεῖν 4ϑήναξε τὸ πλοῖον 
ἔπραττε ὸ λέγων » ὡς αὐτός τε καὶ τὰ χρήματ᾽ ἐκεῖϑέν ἔστι, καὶ 
ὁ ναύκληρος εἴῃ καὶ οἵ δεδανεικότες “Μασσαλιῶται. ἀποτυχὼν 

20 δὲ καὶ τούτου, καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν ἐν τῇ Κεφαληνίᾳ γνόν- 
τῶν ᾿Αϑήναζε τὴν ναῦν καταπλεῖν, ὄϑενπερ ἀνήχϑη, ὃν οὐδ᾽ 

ἂν εἷς ἐλθεῖν ὥετο δεῦρο τολμῆσαι, τοιαῦτά γε ἐσκευωρημένον 
καὶ πεποιηκότα, οὗτος, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοσοῦτον ὑπερ- 

25 βέβληκεν ἀναιδείᾳ καὶ τόλμῃ, ὥστ᾽ οὐκ ἐλήλυϑε μόνον, ἀλλὰ 
-- -» 3 ’ δν» 

καὶ τοῦ σίτου τοῦ ἡμετέρου ἀμφισβητήσας ἡμῖν δίκην προσεί- 
5 3 - ᾽ ι 

ληχε. τί οὖν πότ᾽ ἐστι τὸ αἴτιον, καὶ τῷ ποτ᾽ ἐπῃρμένος οὗτος 
᾿ ὅδ, - 

καὶ ἐλήλυϑε καὶ τὴν δίκην εἴληχεν, ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ, ἄνδρες δὲ- 

88 κασταὶ, ἀχϑόμενος μὲν νὴ τὸν Δία καὶ ϑεοὺς, ἀναγκαζόμενος 

δέ. ἔστιν ἐργαστήρια μοχϑηρῶν ἀνθρώπων συνεστηκότων ἐν τῷ 

“Πειραιεῖ, οὖς οὐδ᾽ ὑμεῖς ἀγνοήσαιτε ἰδόντες. ἐκ τούτων ἕνα, 

ἡνίχ᾽ οὗτος ἔπραττεν, ὅπως ἡ ναῦς μὴ παταπλευσεῖταν δεῦρο, 
5. πρεσβευτὴν ἔκ βουλῆς τινὰ λαμβάνομεν γνώριμον οὑτωσὶ, ὅτι 

3 3 » 9 ΄ δι, 3«.ς«. γ. “ων » 

ὃ΄ ἦν εἰφηρραρό», οὐκ ΘΟΘΈΒΟΝ ἀτύχημα οὐδὲν ἔλαττον, εἰ οἷον τ 

εἰπεῖν, ἀτυχήσαντες, ἢ) τό γε ἐξ ἀρχῆς πονηροῖς ἀνϑφώποις. 
συμμίξαι. οὗτος ὁ πεμφϑεὶς ὑφ’ ἡμῶν, (4ριστοφῶν ὄνομα αὐ- 

10 τῷ,) ὃς καὶ τὰ τοῦ Μικκαλίωνος πράγματα ἐσκευώρηται, (ταῦ- 

τὸ γὰρ νῦν ἀκούομεν,) ἠργολάβηκεν ἑαυτὸν καὶ κατεπήγγελταε 
τουτῳΐ, καὶ ὅλως ἐστὶν ὁ πάντα πράττων οὗτος" ὁδὶ δὲ ἄσμε- 
νος δέδεκταν ταῦτα. ὡς γὰρ διήμαρτε τοῦ διαφϑαρῆναι τὸ πλοῖον, 

15 οὐκ ἔχων ἀποδοῦναι τὰ χρήματα τοῖς δανείσασι (πῶς γὰρ, ὅγε 
ἐξ ἀρχῆς μὴ ἐνέϑετο ;) ἀντιποιεῖται τῶν ἡμετέρων, καὶ φησὲ 

-Ἥ Ὁ , " , - , , μ. ἰν } 
τῷ Ἡγεστράτῳ ἐπὶ τούτῳ τῷ σίτῳ δεδανεικέναι, ὃν ὃ παρ 

ἡμῶν ἐπιπλέων ἐπρίατο. οὗ δὲ δανεισταὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐξηπατὴη- 
90 μένοι, ὁρῶντες ἑαυτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων ἄνθρωπον πονηρὸν 

’ ὼ 3 39ωκΝ 2 δ Ὶ ἤ Ὰ 

χρήστην, ἄλλο ὃ΄ οὐδὲν, ἐλπίδας ἔχοντες, ὑπὸ τούτου παρα- 

κρουσϑέντων ὑμῶν, ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀπολήψεσϑαι τὰ ξαυτῶν, 
ὃν ἴσασι ψευδόμενον ταῦτα καϑ᾽ ἡμῶν, τούτῳ συνδικεῖν ἀναγ- 

25 κάζονται τοῦ συμφέροντος εἵνεκα τοῦ ἑξαυτῶν. τὸ μὲν οὖν 
- ο Ἔ " - ΠῚ - » πρᾶγμα, ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε, ὡς εἰπεῖν ἐν κεφαλαίῳ, 

» τ -» τοιοῦτόν ἔστι. βούλομαι δὲ τοὺς μάρτυρας ὧν λέγω πρῶτον 
᾽» ’ ᾿ - Α »Ἥ»Ἤ ΄ “Φ 
ὑμῖν παρασχόμενος, μετὰ ταῦτα δὴ καὶ τἄλλα διδάσκειν. καί 

μοι λέγε τὰς μαρτυρίας. 
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ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. 886 

3 - » - Ἐπειδὴ τοίνυν ἀφίκετο δεῦρο τὸ πλοῖον, γνόντων τῶν Κε- 
φαλήνων, ἀντιπράττοντος τούτου, ὅϑεν ἐξέπλευσε τὸ πλοῖον, 
ἐνταῦϑα καὶ καταπλεῖν αὐτὸ, τὴν μὲν ναῦν οἱ ἐπὶ τῇ νηΐ δεδα- τὴν Ἰ 

΄ - - 3 

γνεικότες ἐνθένδε εὐϑέως εἶχον, τὸν δὲ σῖτον ὁ ἠγορακὼς εἶχεν ἅ 
ὃ » »" 

ἦν δ᾽ οὗτος ὃ ἡμῖν τὰ χρήματ᾽ ὀφείλων. μετὰ τοῦτα οὗτος 
τ ᾿ » 
ἧκεν ἔχων τὸν παρ᾽ ἡμῶν πεμφϑέντα πρεσβευτὴν, τὸν ᾿Αριῖστο- 

- » ν , 

φῶντα, καὶ ἠμφισβήτει τοῦ σίτου, φάσκων ᾿Ηγεστράτῳ δεδα- 
γεικέναι. Τί λέγεις, ἄνθρωπε; εὐθέως ὁ Πρῶτος, (τοῦτο γὰρ 10 
ἦν τοὔνομα τῷ τὸν σῖτον εἰσαγαγόντι, τῷ τὰ χρήμαϑ᾽ ἡμῖν 
3 ί ᾿ , , ἰν ΄ 3 τ ᾿ 
ὀφείλοντι,) σὺ χρήματα δέδωκας Ἡγεστράτῳ, μεϑ' οὐ τοὺς 

ἄλλους ἐξηπά ὃ δανεί ίτοι πολλάκις λέγ ἄλλους ἐξηπάτηκας, ὅπως δανείσηται, καίτο ς λέγοντας, 
΄ » » Ῥ »"» 

ὅτι τοῖς προεμένοις ἀπολεῖταν τὰ χρήματα; σὺ οὖν ταῦτ᾽ ἀκούων 15 
3 ᾽ ᾿ 

αὐτὸς ἂν προήκω; ἔφη καὶ ἀναιδὴς ἦν. Οὐκ οὖν, εἶ καὶ τὼ 
΄ 39 - ᾿ - ’ 6 4 [ ᾿Ὶ 

μάλιστα ἀληϑῆ λέγεις, τῶν παροντῶν τις ὑπέλαβεν, ὁ σὸς κοινω- 

γὸς καὶ πολίτης, ὃ ᾿Ηγέστρατος, ὡς ἔοικεν, ἐξηπάτηκέ σε, καὶ 
ΓΕ , δ᾿ Ρ να; ’ , 3 ’ ν.«. ἡ 

ὑπὲρ τούτων αὐτὸς αὐτῷ ϑανάτου τιμῆσας ἁπολῶλε. Καὶ ὅτε 90 
- ᾿ 

γ᾽, ἔφη τις τῶν παρόντων, ἁπάντων ἐστὶ συνεργὸς οὗτος ἐκεί- 
νῷ, σημεῖον ὑμῖν ἐρῶ. πρὸ γὰρ τοῦ διακόπτειν ἐπιχειρῆσαι 

-» ’ » ’ δ 

τὴν ναῦν τίϑενται πρός τινα τῶν συμπλεόντων οὗτος καὶ ᾿Ηγέ- 

στρατος βιβλίον συγγραφήν. καίτοι, εἰ μὲν εἰς πίστιν δέδωκας, 95 
“ ΄ - 2 “- 

τί πρὸ τοῦ κακουργήματος ἂν τὰ βέβαια ἐποιοῦ; εἰ δ΄ ἀπιστῶν 
ἐτύγχανες, τί οὐχ, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, τὰ δίκαια ἐλάμβανες ἐν τῇ 

-" ἣν ᾿ : , ᾿ Ἁ 54ῳ9 υἍ - ᾿ δ» 
γῇ; τί ὧν τὰ πολλὰ λέγον τις; ἣν γὰρ οὐδ οτιοῦν πλέον ἡμῖν 

-»" , - » 3 -" ταῦτα λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἀντείχετο τοῦ σίτου. ἐξῆγεν αὐτὸν ὁ Πρῶ- 887 
Ἂ ἜΝ 

τος, καὶ ὁ κοινωνὸς τοῦ Πρώτου, Φέρτατος᾽ οὑτοσὶ δ’ οὐκ 
ἐξήγετο, οὐδ᾽ ἂν ἔφη διαῤῥήδην ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐξαχϑῆναι ἂν, εἰ 

τ Δ ᾿ , ᾿ » 3 »" ᾿ » » 
μὴ αὐτὸν ἐγὼ ἐξάξω. μετὰ ταῦτα προὐκαλεῖτο ὁ Πρῶτος αὖ- ὅ 

τὸν καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν τῶν Συρακουσίων, κἂν μὲν 
ἐωνημένος τὸν σῖτον ἐκεῖνος φαίνηται, καὶ τὰ τέλη κείμενα 

ἐκείνῳ, καὶ τὰς τιμὰς ὁ διαλύων ἐκεῖνος, τοῦτον πονηρὸν ὄντα 
Ω -" - - 

ἠξιοῦμεν ζημιοῦσϑαι, εἰ δὲ μὴ, καὶ τὰ διάφορα ἀπολαβεῖν, καὶ 10 
τάλαντον προσλαβεῖν, καὶ τοῦ σίτου ἀφιστάμεϑα. ταῦτ᾽ ἐκείνου 

Α , δ οω ωἊ" ΄ ’ ΕῚ ᾽ 
προκαλουμένου καὶ λέγοντος, καὶ ἡμῶν, οὐδὲν ἦν πλέον, ἀλλ 
ιὑ δ Ἢ ΕΝ 5... " ὦ ΡΨ. , 
ἣν αἵρεσις, ἢ τοῦτον ἐξάγειν ἡμᾶς, ἢ ἀπολωλεκέναι σωϑέντα 

ι δ Δ ον ὁ ᾽ 2». ν δ Νὴ ΔΆ 3 ΠΩ ͵ καὶ παρόντα τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν. ὁ γὰρ αὖ Πρῶτος διεμαρτύ- 15 
θετο ἐξάγειν βεβαιοῦν ἀναπλεῖν ἐϑέλειν εἰς τὴν Σικελίαν εἰ δὲ, 

-- » » -" - ταῦτ᾽ ἐϑέλοντος αὐτοῦ, προησόμεϑ᾽ ἡμεῖς τούτῳ τὸν σῖτον, οὐ- 
Φεριοϑίδ. Ἴονι, 11. Ὦ 
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9. ὦ - 9 -» 

δὲν αὐτῷ μέλειν. ταὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ οὔτ᾽ ἂν 
40 ἐξαχϑῆναι ἔφη, εἰ μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ, οὔτε ἃ προὐκαλεῖτο περὶ τοῦ 

ἀναπλεῖν ἐδέχετο, ἔν τε τῷ πλοίῳ τὴν συγγραφὴν ἔϑετο, λέγε 
τὰς μαρτυρίας. 

ἌΡ ΤΟ Ὺ ῬῸ 

Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτ᾽ ἐξάγεσθαι ἤϑελεν ὑπὸ τοῦ Πρώτου, 
οὔτ᾽ εἰς τὴν Σικελίαν ἀναπλεῖν ἐπὶ τὰ δίκαια, προειδώς τε 
ΟἸ 4, δι Ἁ Ξ Δ. ὦ 

25 ἅπαντα ἐφαίνετο, ἃ ὁ ᾿Ηγέστρατος ἐκακούργει, λοιπὸν ἦν ἡμῖν 
τοῖς ἐνθένδε μὲν πεποιημένοις τὸ συμβύλαιον, παρειληφύσι δὲ 

τὸν σῖτον παρὰ τοῦ δικαίως ἐκεῖ πριαμένου, ἐξάγειν τοῦτον. 
᾿ Α Ἃ ΠῚ » » 3» " δ ΚΓ 3 κ [. »-Ὁ- 

τί γὰρ ἂν καὶ ἄλλο ἐποιοῦμεν; οὔπω γὰρ τοῦτό γε οὐδεὶς ἡμῶν 

ϑϑτῶν κοινωνῶν ὑπέλαβεν, ὡς ὑμεῖς γνώσεσϑέ ποτ᾽, εἶναι τού-- 

του τὸν σῖτον, ὃν καταλιπεῖν οὗτος ἔπενϑε τοὺς ναύτας, ὅπως 

ἀπόλοιτο τοῦ πλοίου καταδύντος. ὃ καὶ μέγιστόν ἐστὶ σημεῖον 

5 τοῦ μηδὲν προσήκειν αὐτῷ. τίς γὰρ ἂν τὸν ἑαυτοῦ σῖτον ἔπει- 
ϑὲε προέσϑαι τοὺς σώζειν βουλομένους; ἢ τίς οὐκ ἂν ἔπλει δε- 

; ᾿ ΄ . , τῇ - 4᾽ Ε 
. ξάμενος τὴν προηλησιν εἰς τὴν Σικελίαν, οὐ ταῦτα ἦν ἐλέγξαι 

» 3 - 3 » 

καϑαρῶς; καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐμέλλομεν ὑμῶν καταγνώσεσϑαι, 
10 ὡς εἰσαγώγιμον τούτῳ ψηφιεῖσϑε τὴν δίκην περὶ τούτων τῶν 

χρημάτων, ἃ κατὰ πολλοὺς τρόπους οὗτος ἔπραττεν ὅπως μὴ 
εἰσαγώγιμα δεῦρ᾽ ἔσται" πρῶτον μὲν, ὅτε αὐτὰ καταλιπεῖν τοὺς 

, Ε Ξὼὰ ρα ὧς , Ἁ »" - δ- 

ναῦτας ἔπειϑεν, εἰϑ ᾽ πρὸ ἐν Κεφαληνίᾳ μὴ δεῦρο πλεῖν τὴν 
- -" .] , Ἃ 

15 ναῦν ἔπραττε. πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν καὶ δεινὸν ἂν γένοιτο, εἶ 
-» δὰ - » Κεφαλῆνες μὲν, ὅπως τοῖς ᾿Αϑηναίοις σωϑῇ τὰ χρήματα, δεῦ- 
-“ Ἁ - 7) ΡΒ } Ἅ ᾽ -" ἘΨΕΚ 

ρο πλεῖν τὴν ναῦν ἔκριναν, ὑμεῖς δ᾽, ὄντες ᾿Α4ϑηναῖοι, τὰ τῶν 
πολιτῶν τοῖς καταποντίσαι βουληϑεῖσι δοῦναι γνοίητε, καὶ ἃ 

μὴ καταπλεῖν ὅλως οὗτος δεῦρο ἔπραττε, ταῦτ᾽ εἰσαγώγιμα 
΄ , ἴ ᾿ ΄ 53 - ι , ’ 

40 τούτῳ ψηφίσαισϑε; μὴ δήπου, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοί. λέγε δή μοι, 
τί παραγέγραμμαι. 

ΠΑ.» Α͂Σ. Ρ  4ι ὦ Ἧς ᾽ 

.«Δἔγε δή μοι τὸν νόμον. 

Ν Ὁ Μ'ῦῸΟ Σ. 

“Ὅτι μὲν τοίνυν δικαίως ἐκ τῶν νόμων παρεγραψάμην, μὴ 
96 εἰσαγώγιμον εἶναν τὴν δίκην, ἱκανῶς οἴομαι δεδεῖχϑαι. τέχνην. 

δ᾽ ἀκούσεσϑε τοῦ σοφοῦ τοῦ ταῦτα πάντα συντεταχότος, τοῦ. 
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᾿ Φριστοφῶντος. ὡς γὰρ ἐκ τῶν πραγμάτων ἁπλῶς οὐδὲν ξώ- 
ρῶν δίκαιον αὑτοῖς ἐνὸν, ἐπικηρυχκεύονται τῷ Πρώτῳ καὶ πεί- 

ϑουσι τὸν ἄνϑρωπον ἐνδοῦναι τὰ πράγμαϑ᾽ αὑτοῖς" πράττον- 880 

τες μὲν, ὡς ἔοικε, καὶ ἐξ ἀρχῆς τοῦτο, ὡς ἡμῖν νυνὶ φανερὸν 
, 3 ΄ Η -" ιν , » ἶγ - 

γέγονεν, οὐ δυνάμενοι δὲ πεῖσαι. ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὃ Πρῶτος, 
ἕως μὲν ᾧετο τὸν σῖτον χέρδος ἐλϑόντα ποιήσειν, ἀντείχετο 
τούτου, καὶ μᾶλλον ἡἠρεῖτο αὐτός τε κερδᾶναι καὶ ἡμῖν τὰ ὃδί- 5. 
καιὰ ἀποδοῦναι, ἢ καταποινωνήσὰς τούτοις τῆς μὲν ὠφελείας τού- 
τους ποιῆσαι μερίτας, ἡμᾶς δ᾽ ἀδικῆσαι. ὡς δὲ, δεῦρο ἥκον- 

τὸς αὐτοῦ καὶ περὶ ταῦτα πραγματευομένου, ἐπανῆκεν ὃ σῖτος, 
» “ ’ ΄ ᾿ 

ἄλλην εὐϑέως ἔλαβε γνώμην. καὶ ἅμα (εἰρήσεται γὰρ, ὦ ἄν- 10 
᾽ » -» δ᾽»νἝ 4 -» 

δρες ᾿Αϑηναῖοι, πᾶσα πρὸς ὑμᾶς ἡ ἀλήϑεια ἡ χαὶ ἡμεῖς οἵ δε- 
΄ [4 ιν ὦ ᾿ -» ΕΣ - 

δανεικότες προσεκρούομεν αὐτῷ καὶ πικρῶς εἴχομεν, τῆς τε ξη- 
δ -" ’ -" νι » ΄ 

μίας ἐφ’ ἡμᾶς ἰούσης τῆς ἐπὶ τὸν σῖτον, καὶ συκοφάντην ἀντὶ 
χρημάτων αἰτιώμενοι τοῦτον ἡμῖν κεκομικέναι. ἐκ τούτων οὐδὲ 15 

φύσει χρηστὸς ὧν ἄνθρωπος δηλονότι ἐπὶ τούτους ἀποκλίνει 
καὶ συγχωρεῖ τὴν δίκην ἔρημον ὄφλειν, ἣν οὗτος αὐτῷ λαγχά- 

νει τύτε, ὅτε οὔπω ταὐτὰ ἐφρόνουν. εἰ μὲν γὰρ ἀφῆκε τὸν 
-» 3 -» - 

ἁιρῶτον, ἐξελήλεγκτ᾽ ἂν εὐθέως ἡμᾶς συκοφαντῶν ὄφλειν δὲ 20 
“- , 3 »ἋΣ «ὦ 

παρὼν ἐκεῖνος οὐ συνεχώρει, ἵν᾽, ἐὰν μὲν αὐτῷ ποιῶσιν ἃ ὧμο- 
3 -" 

λουγήκασιν" εἰ δὲ μὴ, τὴν ἔρημον ἀντιλάχῃ. ἀλλὰ τί ταῦτα; εἶ 
Ά [ ἢ ε 

μὲν γὰρ, οἱ γέγραφεν οὗτος εἰς τὸ ἔγκλημα, ἐποίει, οὐκ ὄφλειν 
3 »" ο - 

ἂν δίκην δικαίως, ἀλλ᾽ ἀποϑανεῖν ὁ Πρῶτος ἔμοιγε δοκεῖ. εἰ 95 

γὰρ ἐν κακοῖς καὶ χειμῶνι τοσοῦτον οἶνον ἔπινεν, ὥστε ὅμοιον 
᾿ ᾿ ω ἕω ΕΣ » Ἂ » ’ 7)" 

εἶναι μανίᾳ, τί οὐκ ἄξιος εἴη παϑεῖν; 2) εἰ γράμματ᾽ ἔκλεπτεν 
- 3 

ἢ ὑπανέῳγεν; ἀλλὰ ταῦτα μὲν αὐτοὶ πρὸς ἑαυτοὺς ὑμεῖς ὅπως 
ποτὲ ἔχη διακρινεῖσϑε. τῇ δ᾽ ἐμῇ δίκῃ μηδὲν ἐκείνης. πρόσα- 890 

͵ 3ω, χ -" "}} ’ “Ἁ « δ 

γε. εἴ τί σὲ ἠδίκησεν ὁ Πρῶτος ἡ λέγων ἢ ποιῶν, ἔχεις, ὡς 

ἔοικε, δίκην. οὐδεὶς ἡμῶν ἐκώλυσεν, οὐδὲ νῦν παραιτεῖται. 
᾿ 9 

εἶ δὲ δεσυκοφάντηκας, οὐ περιεργαζόμεϑα νὴ Δία, ἀλλ᾽ ἐκπο- 5 
δών ἔστιν ἄνϑρωπος" διά γε ὑμᾶς, ἵνα τάς τὲ μαρτυρίας τὰς 
δ , , “ Η » δ» “ μῚ .λ , 2 
ἡμετέρας λίπῃ. καὶ νῦν υμεῖς ὁ τι ἂν βουλησϑὲ λέγητε κατ 

3 -" ᾽ ᾿ ᾿ δ᾽ ἐν ᾿ ’ δ , [χ κ᾿ 
αὐτοῦ. εἰ μὴ γὰρ δι᾽ υμῶν ἔρημος ἐγίγνετο ἡ δίκη, ἅμα ἂν 

αὐτὸν προσεκαλοῦ καὶ κατηγγύας πρὸς τὸν πολέμαρχον. καὶ εἶ 10 
μὲν κατέστησέ σοι τοὺς ἐγγυητὰς, μένειν ἠναγκάξετ᾽ ἂν, ἢ σὺ 

παρ᾽ ὧν λήψει δίκην ἑτοίμους εἶχες" εἰ δὲ μὴ κατέστησεν, εἰς 

τὸ οἴκημα ἂν ἤει. νῦν δὲ κοινωσάμενοι τὸ πρᾶγμα, ὃ μὲν διὰ 
σοῦ τὴν γεγονυῖαν ἔκδειαν οὐκ ἀποδώσειν ἡμῖν οἴεται, σὺ δ᾽ 15 

ἐκείνου κατηγορῶν τῶν ἡμετέρων χύριος γενήσεσϑαι. τεκμήριον 
. 2:2 
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δέ᾽ ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸν πλητεύσω, σὺ δ᾽ οὔτε κατηγγύησαξ, 
οὔτε νῦν “λητεύσεις. ἔτι τοίνυν ἑτέρα τις ἐστὶν ἐλπὶς αὐτοῖς 

90 τοῦ παρακρούσεσϑαι καὶ φενακιεῖν ὑμᾶς. αἰτιάσονται Δημοσϑέ- 
γην, καὶ ἐκείνῳ ἐμὲ πιστεύοντα φήσουσιν ἐξάγειν τουτονὶ. ὕπο- 

’, »ἨἭ κὍὉ " » Ξ -“ ᾿ 
λαμβάνοντες τῷ ῥήτορα, πὴ γνώριμον; εἶνρι ἐκεῖνον πιϑανὴν 
ἔχειν τὴν αἰτίαν. ἐμοὶ δ᾽ ἐστὶν, ὦ ἄνδρες “4ϑηναῖον, Ζ4ημοσϑέ- 

ο6 νῆς οἰκεῖος γένει" καὶ πάντας ὑμῖν ὄμνυμι τοὺς ϑεοὺς, ἦ μὴν 
ἐρεῖν τἀληϑῆ ελϑό δ’ αὐτῷ ὶ ῖ ὶ ρεῖν τἀληϑῆ. προσελϑόντος αὐτῷ μου καὶ παρεῖναι καὶ 
βοηϑεῖν ἀξιοῦντος, εἴ τι ἔχοι, Δήμων, ἔφη, ἐγὼ ποιήσω μὲν, 

ο κ᾿ ᾿ , ᾿ , Κ᾿ Α 2) -» 7 ᾿ Α 
ὡς ἂν σὺ κελεύῃς, (καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη») δεῖ μέντον καὶ τὸ 

801 σαυτοῦ καὶ τοὐμὸν λογίσασϑαι. ἐμοὶ συμβέβηκεν, ἀφ᾽ οὗ περὲ 
τῶν κοινῶν λέγειν ἠρξάμην, μηδὲ πρὸς ἕν πρᾶγμα ἴδιον προσ- 
εληλυϑέναν, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας αὐτῆς τὰ τοιαῦτα ἐξέ-. 
στηχα κατε 3 

ὙΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ “ΠΑΤΟΥΡΙΟΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ““ΟΓΟΥ͂. 

᾿» 
0 παραγραφύμενος τὴν δίκην ἰδίᾳ μέν τινα συμβόλαια πρὸς 

᾽᾿Απατούριον ἔχων ἄφεσιν ἐπ᾽ ἐκείνοις καὶ ἀπαλλαγὴν ἐποιήσα- 
το, νῦν δὲ ὑπὲρ Παρμένοντος ἐγκαλεῖται καὶ ἀπαιτεῖται χρήμα- 

5 τα. ὁ γὰρ Παρμένων πολίτης μὲν ἦν τοῦ ἐμπόρου τοῦ ᾿άπα- 

τουρίου Βυζάντιος, φυγὴν δὲ ἐκ τῆς πατρίδος κατεδεδίκαστο.. 
φίλῳ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς τῷ ᾿Απατουρίῳ. χρώμενος, ὕστερον προσ- 
προύσας εἰς δίκας ἦλϑε, καὶ ἐδίωκε τὸν ᾿Απατούριον πληγῶν. 

10 τὲ καὶ βλάβης" κἀκεῖνος αὖϑις τῷ Παρμένοντι δίχην ἀντέλα- 
χεν. ὃ μὲν οὖν ᾿Απατούριος ἑνὶ διαιτητῇ τὸ πρᾶγμα ἐπιτραπῆ- 
γαΐ φησιν ᾽Δριστοχλεῖ, κἀκεῖνον καταγνῶναι τοῦ Παρμένοντος, 
διόπερ ἐπὶ τοῦτον ἥπει τὸν νῦν παραγραφύμενον τὴν δίκην, 

15 ἐγγυητὴν τοῦ Παρμένοντος γεγενῆσϑαι φάσχων. ὁ δὲ οὐδὲν 
τούτων ὁμολογεῖ, ἀλλὰ πρῶτον μέν φησι, τρισὶν αὐτοὺς ἐπι- 
τρέψαι διαιτηταῖς, οὐχ δνὶ τῷ ᾿Αριστοκλεῖ, ἔπειτα ἐγγυητὴν 
τοῦ Παρμένοντος ἐν ταῖς συνϑήκαις "ἄρχιππον γραφῆναι, κἀ-͵ 

90 χείνας δὲ ἀφανισθῆναι τὰς συνθήκας κακουργίᾳ τοῦ ᾿Απατου- 
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3 

οίου, πείσαντος τὸν ᾿“ριστοκλέα τὸν ἔχοντα αὐτὰς μὴ κομίζειν 

εἰς μέσον, ἀλλὰ λέγειν, ὡς ἀπολώλεκε τὸ γραμματεῖον καϑεύ- 805 
δ »" 2 -" 

δων ὁ παῖς, ἕτέρας δὲ οὐκέτι γραφῆναι συνθήκας, οὐδὲ ἐπι- 
-“ ᾿Ὶ - -“ » ’ Ξ 

τραπῆναι τὸ πρᾶγμα διαιτητῇ, τῆς μὲν πρότερον ἀναιρεϑείσης 
- -“ - 3 

τῇ τῶν συνθηκῶν ἀπωλείᾳ, δευτέρας δὲ οὐκέτι συμβαϑείσης αὐ- 
ΓΤΥΡῚ Α Αι... 5 ’, Α ’ Ἁ , . - 

τοῖς τὸν δὲ ᾿Αριστοκλέα παρὰ πάντα τὰ δίκαια κατὰ τοῦ Παρ- 
3 2 - 

μένοντος ἀποφήνασθαι, οὐκέτ᾽ ὄντα διαιτητὴν, καὶ ταῦτα ἀπο- 
δημοῦντός τε τοῦ Παρμένοντος κατὰ συμφορὰν μεγάλην καὶ 

ΓΞ ᾿ ἥν τὸ : 
ἀπηγορευκότος αὐτῷ μὴ διαιτᾷν. ταῦτά τε οὖν ὃ τὴν δίκην 
φεύγων προτείνεταν τὰ δίκαια καὶ παραγράφεται τὸν ἀγῶνα, 

» δ» 3 

λέγων, ἐπὶ μὲν τοῖς γενομένοις αὑτῷ πρὸς ᾿Απατούριον συμβο- 
,᾿ " κ ᾿ΑΡῪ Ὁ " 36. , »" 

λαίοις ἄφεσιν ὑπαρξαι, ὑστερον δὲ οὐδὲν ἔτι γεγενῆσϑαν συμ- 

βόλαιον, περὶ δὲ τῶν τοιούτων τοὺς νόμους μὴ διδόναι δικά- 
ξεσϑαι. 

ΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΤΟΥΡΙΟΝ. 

1 μὲν ἐμπόροις, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ τοῖς ναυκλήροις 
κελεύει ὃ νόμος εἶναι τὰς δίκας πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, ἐάν τι 

ἀδικῶνται ἐν τῷ ἐμπορίῳ η) ἐνθένδε ποι πλέοντες ἢ ἑτέρωϑεν δεῦ- 
60, καὶ τοῖς ἀδικοῦσι δεσμὸν ἔταξε τοὐπιτίμιον, ἕως ἂν ἐκτίσωσιν, 

ὅ τι ἂν αὐτῶν παταγνωσθῇ, ἵνα μηδεὶς ἀδικῇ μηδένα τῶν ἐμ- 
πόρων εἰκῆ. τοῖς δὲ περὶ τῶν μὴ γενομένων συμβολαίων εἰς 

κρίαιν καϑεσταμένοις ἐπὶ τὴν παραγραφὴν καταφεύγειν ἔδωπεν 

σι 

10 

ὁ νόμος, ἵνα μὴ συκοφαντῶνται, ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς τῇ ἀλη- 808 
᾽ ᾿ - ’ ᾿ - ’ δ ὔ ϑεία ἀδικουμένοις τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυκλήρων αἵ δίκαι 

ὦσι. καὶ πολλοὶ ἤδη τῶν φευγόντων ἐν ταῖς ἐμπορικαῖς παρα- 
,ὔ -»" ΕῚ - 

γραψάμενον κατὰ τὸν νόμον τοῦτον καὶ εἰσελϑόντες εἰς ὑμᾶς 5 
ἐξήλεγξαν τοὺς δικαζομένους ἀδίκως ἐγκαλοῦντας καὶ ἐπὶ τῇ προ- 

φάσει τοῦ ἐμπορεύεσϑαι συκοφαντοῦντας. ὃ μὲν οὖν μετὰ τού- 
του. μὸν ἐπιβεβουλευκὼς καὶ τὸν ἀγῶνα τουτονὶ κατεσκευακὼς, 
σιροϊόντος τοῦ λύγου, καταφανὴς ὑμῖν ἔσται. ἐγκαλοῦντος δέ 

μὸν ᾿Απατουρίου τὰ ψευδῆ καὶ παρὰ τοὺς νόμους δικαζομένου, 
καὶ ὅσα μὲν ἐμοὶ καὶ τούτῳ ἐγένετο συμβόλαια, πάντων ἀπαλ- 

10 



δ4 ο ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
-" ᾽ 

λαγῆς καὶ ἀφέσεως γενομένης, ἄλλου δὲ συμβολαίου οὐκ ὄντος 
15 ἐμοὶ πρὸς τοῦτον οὔτε ναυτικοῦ οὔτ᾽ ἐγγαίου, παρεγραψάμην 

Α 

τὴν δίκην μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι κατὰ τοὺς νόμους τουτουσί. 

ΝΟΜἊΜῸΟ 1. 

“Ως τοίνυν παρὰ τοὺς νόμους τούτους εἴληχέ μοι τὴν δίκην 
΄ -" » ΡΒ“ » 3 

᾿ΑἈπατούριος καὶ τὰ ψευδῆ ἐγκέμληχεν, ἐκ πολλῶν ὑμῖν τοῦτ 

40 ἐπιδείξω. ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πολὺν ἤδη χρόνον ἐπὶ 
-" - ΕΣ 

τῆς ἐργασίας. ὧν τῆς κατὰ ϑάλατταν μέχρνυ μέν τινος αὐτὸς 
τῇ , » 2. γ᾿ Βὲ. “ἢ δ Ἁ "Ὁ Ὁ τ Ἁ Χ - 
ἐχινδυνευον, οὐπὼ ὃδ᾽ ἔτη ἐστὶν ἕπτα, ἀφ οὐ τὸ μὲν πλεῖν 

καταλέλυκα, μέτρια δ᾽ ἔχων τούτοις πειρῶμαν ναυτικοῖς ἐργά- 
25 ἕεσϑαι. διὰ δὲ τὸ ἀφῖχϑον πολλαχύσε καὶ διὰ τὸ εἶναί μοι τὰς 

διατριβὰς περὶ τὸ ἐμπόριον γνωρίμως ἔχω τοῖς πλείστοις τῶν 
, " ’ Σ ΄ " » 2 , ᾿ ΄ 

πιλευντῶν τὴν ϑαλατταν᾽ τουτῶν δὲ τοῖς ἔκ Βυζαντίου καὶ πὰ- 
» ᾽ὔ -" ᾿ Ὗς , δος ὦ ᾿" , 

νυ οἰκείως χρῶμαν διὰ τὸ ἐνδιατρίψαι αὐτόϑι. ἔχοντος δέ μου 
[ δ ΟΣ ᾿, ᾿ -»" , Ε ἥν ο 

804 οὕτως, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέπλευσαν δεῦρο τρίτον ἔτος οὗτύς τε 
καὶ πολίτης αὐτοῦ Παρμένων, Βυζάντιος μὲν τὸ γένος, φυγὰς 

δ᾽ ἐκεῖϑεν. προσιύντες δ᾽ ἐμοὶ ἐν τῷ ἐμπορίῳ οὗτος καὶ Παρ- 
1 3 ΄ ἘΠ γ᾽ ,ὔ ᾽ " δ ᾳ᾿...Ἠ , ι 5 μένων ἐμνήσϑησαν περὶ ἀργυρίου. ἔτυχε δὲ οὑτοσὶ ὀφείλων ἐπὶ 

τῇ νὴϊ τῇ αὑτοῦ τετταράκοντα μνᾶς, καὶ οἵ χρῆσταν κατήπειγον 
- -Ὕ» , " ΄ - 

αὐτὸν ἀπαιτοῦντες, καὶ ἐνεβάτευον εἰς τὴν ναῦν εἰληφότες τῇ 
δ ᾿ Ψ -ὔἡ δ 

Ὁπερημερία. ἀπορουμένῳ δ᾽ αὐτὼ μνᾶς μὲν δέκα ὁ Παρμένων 
ε μ᾿ μ δ 

10 ὠμολόγησε δώσειν" τριάκοντα δὲ μνᾶς ἐδεῖτό μου οὑτοσὶ συνευ- 
πορῆσαι, αἰτιώμενος τοὺς χρήστας ἐπιϑυμοῦντας τῆς νεὼς δια- 

- Ἁ - 

, βεβληκέναι αὐτὸν ἐν τῷ ἐμπορίῳ, ἵνα κατάσχωσι τὴν ναῦν εἰς 
2 ΄ , » - 
ἁπορίαν καταστήσαντες τοῦ ἀποδοῦναν τὰ χρήματα. ἐμοὶ μὲν 

᾿: ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ ΄ 3 Ὁ τϑᾷὶ 16 οὖν οὐκ» ἔτυχε παρὸν ἀργύριον, χρώμενος ὃ Ηρακλείδῃ τῷ 
7 ἕω , 4 

τραπεζίτῃ ἔπεισα αὐτὸν δανεῖσαν τὰ χρήματα λαβόντα με ἐγγυήη- 
τήν. ἤδη δὲ τῶν τριάκοντα. μνῶν πεπορισμένων, ἔτυχε προσ- 

3 3 , 

κεκρουκώς τι τούτῳ ὃ Παρμένων" ὡμολογηκὼς δ᾽ εὐποφήσειν 

20 αὐτῷ δέκα μνῶς, καὶ τούτων δεδωκὼς τὰς τρεῖς, διὰ τὸ προει- 
μένον ἀργύριον ἠναγκάζετο “καὶ τὸ λοιπὸν διδόναι. αὐτὸς μὲν 

3 - ᾽ 
οὖν διὰ τοῦτ᾽ οὐκ ἐβούλετο ποιήσασϑαν τὸ συμβόλαιον, ἐμὲ ὃ 

- -» Ζ ᾽ 
ἐχέλευε πρᾶξαι, ὅπως. αὐτῷ ὡς ἀσφαλέστατα ἕξει. λαβὼν δ᾽ 

᾿ " - -" 95 ἐγὼ τὰς ἑπτὰ μνᾶς παρὰ τοῦ Παρμένοντος καὶ τὰς τρεῖς, ἃς 
προειλῆφεν οὗτος παρ᾽ ἐκείνου, ἀνθομολογησάμενος πρὸς τοῦτον 
ΤΡ ᾿ οἱ " 3 ΄ 
ὠνὴν ποιοῦμαι τῆς νεὼς καὶ τῶν παίδων, ἕως ἀποδοίη τὰς τε 
δέ; " τι δι᾿ ᾿ » ἔλ ᾿ Χ ΄ Ἑ ἐ 
ἑκὼ μνᾶς, ας ὃν ἐμοῦ ἔλαβε, καὶ τὰς τριάκοντα; ὧν κατέστη- 



ΠΑΡΑΓΡΑΦῊ ΠΡῸΣ ΠΑΤΟΥΡΙΟΝ, δ5 

σεν ἐμὲ ἐγγυητὴν τῷ τραπεζίτῃ. καὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω, ἀκούσατε 805 
τῶν μαρτυριῶν. 

ΤΈΣ ΤΥ ΣῊ 

Τὸν μὲν τούπον τοῦτον ἀπήλλαξε τοὺς χρήστας ᾿Δπατού- 
ὅτος οὑτοσί. οὐ πολλῷ δὲ χρύνῳ μετὰ ταῦτα τῆς τραπέζης 5 
ἀνασκευασϑείσης καὶ τοῦ ᾿Ηρακλείδου κατ᾽ ἀρχὰς πεκρυμμένου, 
ἐπιβουλεύει οὑτοσὶ τούς τε παῖδας ἐχπέμψαι ᾿4΄ϑήνηϑεν καὶ τὴν 
ναῦν ἐξοομίσαι ἔξ τοῦ λιμένος" ὅϑεν ἐμοὶ πρὸς τοῦτον ἡ πρώ- 
τὴ διαφορὰ ἐγένετο. αἰσϑόμενος γὰρ ὃ Παρμένων ἐξαγομένων 10 

τῶν παίδων ἐπιλαμβάνεται καὶ τὴν ναῦν κατεκώλυσεν αὐτὸν 
ἐξορμίξειν, καὶ μεταπεμψάμενος ἐμὲ λέγει τὸ πρᾶγμα. ὡς δ᾽ 
ἤκουσα, τοῦτον μὲν ἀνοσιώτατον ἡγησάμην εἶναι τῷ ἐπιχειρή-- 
ματι, ἐσκοπούμην δὲ, ὅπως αὐτός τε ἀπολυϑήσομαι τῆς ἐγγύης 15 
τῆς ἐπὶ τὴν τράπεζαν καὶ ὃ ξένος μὴ ἀπολεῖ, ἃ δι᾿ ἐμοῦ τού- 
ἕῳ ἐδάνεισε. καταστήσας δὲ φύλακας τῆς Ψεὼς, διηγησάμην 
τοῖς ἐγγυηταῖς τῆς τραπέζης τὴν πρᾶξιν, καὶ παρέδωκα τὸ ἐνέ- 
χῦρον, εἰπὼν αὐτοῖς, ὅτι δέκα μναῖ ἐνείησαν τῷ ξένῳ ἐν τῇ 90 

νηΐ. ταῦτα δὲ πράξας, κατηγγύησα τοὺς παῖδας, ἵν᾽, εἴ τις 
ἔνδεια γίγνοιτο, τὰ ἐλλείποντα ἐκ τῶν παίδων εἴη. καὶ ἐγὼ 
μὲν, ἐπειδὴ ἔλαβον τοῦτον ἀδικοῦντα, διωρϑωσάμην ὑπὲρ ἐμαυ- 
τοῦ καὶ τοῦ ξένου. ὁ δ᾽, ὥσπερ ἀδικούμενος, ἀλλ᾽ οὐκ ἀδι- 25 

χῶν, ἐμέμφετό μοι καὶ ἠρώτα, εἰ οὐχ ἵχανόν μοι εἴη αὐτῷ 
ἐπολυϑῆναι τῆς ἐγγύης τῆς πρὸς τὴν τράπεζαν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ 
τοῦ ἀργυρίου τοῦ Παρμένοντος τὴν ναῦν κατεγγυῶ καὶ τοὺς 
παῖδας, καὶ ὑπὲρ ἀνθρώπου φυγάδος ἀπεχϑανοίμην αὐτῷ. ἐγὼ 896 
δὲ τὸν πιστεύσαντα ἐμαυτῷ τοσούτῳ ἔφην ἧττον ἂν περιϊδεῖν, 
ὕσῳ φυγὰς ὧν καὶ ἀτυχῶν ἠδικεῖτο ὑπὸ τοὐτόυ. πάντα δὲ 

ποιήσας καὶ εἰς ἅπασαν ἀπέχϑειαν τούτῳ ἐλϑὼν, μύλις εἰσέ- ὅ 

ποαξὰ τὸ ἀργύριον, πραϑείσης τῆς νεὼς τετταράκοντα μνῶν, 
ὕσουπερ ἡ ϑέσις ἦν. ἀποδοϑεισῶν δὲ τῶν τριάκοντα μνῶν ἐπὶ 

τὴν τράπεζαν καὶ τῶν δέκα [ μνῶν τῷ Παρμένοντι ἐναντίον 

πολλῶν μαρτύρων, τάς τὸ συγγραφὰς ἀνειλόμεϑα, καϑ᾽ ἃς 10 
ἐδανείσϑη τὰ χοήματα, καὶ τῶν συναλλαγμάτων ἀφεῖμεν καὶ 
ἀπηλλάξαμεν ἀλλήλους, ὥστε μήτε τούτῳ πρὸς ἐμὲ, μήτ᾽ ἐμοὶ πρὸς 
τοῦτον πρᾶγμ᾽ εἶναι μηδέν. χαὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω, ἀκούσατε 
τῶν μαρτυριῶν. | 

Π 



56 ΦΖΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

15 οὐ οωσν Ρ᾿ τ ΟΡ ἃ, ἢ ει 35 

-“ “" 3 ᾿ ἹΜετὰ ταῦτα τοίνυν ἐμοὶ μὲν οὔτε μεῖζον οὔτ᾽ ἔλαττον πρὸς 
[4 αὐτὸν συμβόλαιον γέγονεν. ὃ δὲ Παρμένων ἐδικάζετο τούτῳ 

τῶν τε πληγῶν ὧν ἔλαβεν ὑπὸ τούτου, ὅτε τῶν παίδων ξξαγο- 
20 μένων «ἐπελάβετο, καὶ ὅτι τοῦ εἰς Σικελίαν πλοῦ διὰ ᾿τοῦτον 

» , [ἢ κατεκωλύϑη. ἐνεστηπυίας δὲ τῆς δίκης, δίδωσιν ὃ Παρμένων 
[7 τῷ , ᾽ ΄ ι τ ΕΣ ορχον τούτῳ περί τινων ἐγκλημάτων καὶ οὗτος ἐδέξατο, ἐπι- 

’ 3 , 218 ᾿ Ἔ ι “᾿ " α΄, Ὁ 3 διαϑέμενος ἀργύφιον, ἐὰν μὴ ὀμόσῃ τὸν ὅρκον. καὶ ὅτι ἀλη 
-“ , 

ϑὴ λέγω, λάβε μοι τὴν μαρτυρίαν. 

25 Π..4. ῬΥΓΟΡΟΕΒΩΑ͂Σ 

Δεξάμενος τοίνυν τὸν ὅρκον, εἰδὼς, ὅτι πολλοὶ αὐτῷ 

συνείσονται ἐπιορκήσαντι, ἐπὶ μὲν τὸ ὀμόσαι οὐκ ἀπήντα, ὡς 
δὲ δίκῃ λύσων τὸν ὅρκον προσκαλεῖται τὸν Παρμένοντα. ἔνε- 
στηκυιῶν δ᾽ αὐτοῖς τῶν δικῶν, πεισϑέντες ὑπὸ τῶν παρόντων 

897 εἰς ἐπιτροπὴν ἔρχονται. καὶ γράψαντες συνϑήκας ἐπιτρέπουσιν 
ἑνὶ μὲν διαιτητῇ κοινῷ Φωκρίτῳ πολίτῃ αὐτῶν, ἕνα δ᾽ ἕκάτε- 
ρος παρεκαϑίσατο, οὗτος μὲν ᾿Αριστοκλέα Οἰῆϑεν, ὃ δὲ Παρ- 

5 μένων ἐμέ" καὶ συνέϑεντο ἐν ταῖς συνθήκαις, εἰ μὲν τρεῖς ὄν- 

τες ὁμογνώμονες γενοίμεϑα, ταῦτα κύρια εἶναι αὐτοῖς, εἰ δὲ 
μὴ, οἷς οἱ δύο γνοίησαν, τούτοις ἐπάναγκες εἶναι ἐμμένειν. 
συνθέμενον δὲ ταῦτα, ἐγγυητὰς τούτων ἀλλήλοις κατέστησαν» 

10 οὗτος μὲν ἐκείνῳ τὸν ᾿Δριστοκλέα, ὃ δὲ Παρμένων τούτῳ "4ρ- 

χιππον Μυρῤᾷῥινούσιον. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐτίϑεντο τὰς συνϑή- 
πας παρὰ τῷ Φωκρίτῳ᾽" εἶτα, κελεύσαντος τοῦ Φωκρίτου παρ᾽ 
ἄλλῳ τινὶ ϑέσϑαι, τίϑενται παρὰ τῷ ᾿“Αριστοκλεῖ. καὶ ὡς ἀλη- 
ϑὴ λέγω, ἀκούσατε τῶν μαρτυριῶν. 

15 ΜΔ ΒΟΥ: 

Ὅτι μὲν ἐτέϑησαν αἱ συνϑῆκαι παρὰ τῷ ᾿Αριστοκλεῖ, καὶ 
ἡ ἐπιτροπὴ ἐγένετο Φωκρίτῳ καὶ ᾿«ἀριστοκλεῖ καὶ ἐμοὶ, οἵ εἰ- 
δότες ταῦτα μεμαρτυρήκασιν ὑμῖν. δέομαι δὲ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες 

30 δικασταὶ, τὰ μετὰ ταῦτα πραχϑέντ᾽ ἀκοῦσαί μου ἐντεῦϑεν γὰρ 
ἔσται φανερὸν ὑμῖν, ὅτι συκοφαντοῦμαι ὑπὸ τουτουὶ ᾿Απατου- 

, ᾿ ᾿ Ἥ») ο ’ Ἅ Ἁ , ῇ 
ρίου. ἐπειδὴ γὰρ ἤσϑετο ὁμογνώμονας ὄντας ἐμὲ καὶ τὸν Φώ- 

΄ - - -»" ν ΄ 
κριτον, καὶ ἔγνω καταδιαιτήσοντας ἡμᾶς ἑαυτοῦ, λῦσαι βουλό- 
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μένος τὴν ἐπιτροπὴν διαφϑεῖραν τὰς συνθήκας ἐπεχείρησε μετὰ 95 
τοῦ ἔχοντος αὐτὰς, καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸ διαμφισβητεῖν, ὡς αὐτῷ 
διαιτητὴς εἴη ὁ ᾿Αριστοκλῆς, τὸν δὲ Φώκριτον καὶ ἐμὲ οὐδενὸς 
κυρίους ἔφη εἶναι, ἀλλ᾽ ἢ τοῦ συνδιαλῦσαι. ἀγαναχτήσας δὴ 
τῷ λόγῳ ὁ Παρμένων ἠξίου τὸν ᾿“Αριστοκλέα ἐκφέρειν τὰς συν- 
ϑήκας, οὐ πόῤῥω φάσκων εἶναι τὸν ἔλεγχον, εἴ τι κακουργοῖτο 898 
περὶ τὰ γράμματα, γεγραφέναι γὰρ αὐτὰ οἰκέτην ἑαυτοῦ. ὅμο- 
λογήσας δ᾽ ἐξοίσειν τὰς συνθήκας ὁ ᾿Αριστοκλῆς, ἐμφανεῖς μὲν 

οὐδέπω καὶ τήμερον ἐνήνοχεν, εἰς δὲ τὴν ἡμέραν τὴν συγκειμέ- 5 

νὴν ἀπαντήσας εἰς τὸ ᾿Ηφαιστεῖον προὐφασίζετο, ὡς ὃ παῖς 

περιμένων αὐτὸν ἀπολωλεκὼς εἴη τὸ γραμματεῖον καϑεύδων. 
ὁ δὲ ταῦτα συγκατασχευάζων ἐστὶν ᾿Ερυξίας ὃ ἰατρὸς, ὃ ἐκ Πει- 
ραιῶς, οἰκείως ἔχων τῷ ᾿Αριστοκλεῖ, ὅσπερ καὶ ἐμοὶ τοῦ ἀγῶ- 10 

νος αἴτιός ἐστι διαρύρως ἔχων. καὶ ὡς ἐσκήψατο ἀπολωλεκέ- 
ναν ὃ ᾿Αριστοχλῆς, ἀκούσατε τῶν μαρτυριῶν. 

νυ ορο, ὡς ὧν ἐδ ὡς ὰ οὐ ἐν" 

᾿Εντεῦϑεν τοίνυν τὸ μὲν τῆς ἐπιτροπῆς ἐλέλυτο, ἠφανι- 15 

σμένων τῶν συνθηκῶν καὶ τῶν διαιτητῶν ἀντιλεγομένων. ἐπι- 

χειροῦντες δὲ γράφειν ἑτέρας συνθήκας, περὶ τούτων διηνέχϑη- 
σαν, οὗτος μὲν ἀξιῶν τὸν ᾿Δριστοχλέα, ὁ δὲ Παρμένων τοὺς 
τρεῖς, οἷσπερ καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἡ ἐπιτροπὴ ἐγένετο. οὐ γραφει- 90 
σῶν δ᾽ ἑτέρων συνθηκῶν, τῶν δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἀφανισϑεισῶν, εἰς 

τοῦτ᾽ ἦλϑεν ἀναιδείας ὁ ἠφανικὼς τὰς συνθήκας, ὥστε εἷς ὧν 
ἀποφανεῖσϑανι ἔφη τὴν δίαιταν. παρακαλέσας δ᾽ ὃ Παρμένων 

μάρτυρας ἀπεῖπε τῷ ᾿Αριστοκλεὶ μὴ ἀποφαίνεσϑαι παρὰ τὰς 95 
συνθήκας καϑ᾿ αὑτοῦ ἄνευ τῶν συνδιαιτητῶν. καὶ ὧν ἐναν- 
τίον ἀπεῖπεν, ἀκούσατε τὰς μαρτυρίας. 

ΜΜΑΑΡΟΩΝΎΡ ΤΟ, 

ἹΜετὰ ταῦτα τοίνυν τῷ μὲν Παρμένοντι συνέβη συμφορὰ 
δεινὴ, ὦ ἄνδρες δικασταί. οἰκοῦντος γὰρ αὐτοῦ ἐν ᾿Οφρυνίῳ 809 
διὰ τὴν οἴκοϑεν φυγὴν, ὅτε ὁ σεισμὸς ἐγένετο ὁ περὶ Χεῤῥό- 
γησον, συμπεσούσης αὐτῷ τῆς οἰχίας, ἀπώλοντο ἡ γυνὴ καὶ οἵ 
παῖδες. καὶ ὃ μὲν πυϑύμενος τὴν συμφορὰν ᾧχετο ἐνθένδε 5 
ἀποπλέων᾽ ὁ δ᾽ ᾿Δριστοκλῆς, διαμαρτυραμένου τοῦ ἀνθρώπου 
ἐναντίον μαρτύρων μὴ ἀποφαίνεσϑαν καϑ’ αὑτοῦ ἄνευ τῶν συν- 
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διαιτητῶν, ἀποδημήσαντος τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὴν συμφορὰν, 
10 ἐρήμην κατ᾽ αὐτοῦ ἀπεφήνατο τὴν δίαιταν. καὶ ἐγὼ μὲν καὶ 

ὁ Φώχριτος ἐν ταῖς αὐταῖς συνθήκαις γεγραμμένοι, ἵτι ἠμφισ- 
βήτησεν οὗτος μὴ εἶναι ἡμᾶς διαιτητὰς αὐτῷ, ἐφύγομεν τὸ 
διαιτῆσαι" ὁ δ᾽, οὐ μόνον ἀμφισβητηϑεὶς, ἀλλὰ καὶ ἀποῤῥη- 
ϑὲν αὐτῷ, οὐδὲν ἧττον τὴν ἀπόφανσιν ἐποιήσατο: ὃ οὔϑ᾽ 

15 ὑμῶν οὔτε τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων ὑπομείναι ἄν {τις ποιῆς- 
σαν οὐδείς. ἃ μὲν οὖν περὶ τὴν ἀφάνισιν τῶν συνθηκῶν καὶ 

. τυερὶ τὴν γνῶσιν τῆς διαίτης ᾿Απατουρίῳ καὶ τῷ διαιτητῇ πέ- 
πρακταν, ἐάν ποτε σωϑῇ ὃ ἠδικημένος, δίχην παρ᾽ αὐτῶν λή- 

30 ψεται. ἐπειδὴ δ᾽ εἰς τοῦτο ἐλήλυϑεν ᾿Δπατούριος ἀναιδείας; 
ὥστε καὶ ἐμοὶ δικάζεται ἐπιφέρων αἰτίαν, ὡς ἀνεδεξάμην ἐκτί- 
σειν, εἴ τὰ καταγνωσϑείη τοῦ Παρμένοντος, καὶ φησὶν ἐγγρα- 

φῆναν εἰς τὰς συνθήκας ἐμὲ ἐγγυητὴν, ὥσπερ προσήκει τοιαύτην 
25 αἰτίαν ἀπολύσασϑαι, πρῶτον μὲν ὑμῖν μάρτυρας παρασχήσομαι; 

ὡς οὐκ ἠγγυησάμην ἐγὼ τὸν Παρμένοντα, ἀλλ᾽ ἤάρχιππος Μυῤ- 
δινούσιος, ἔπειτα πειράσομαι καὶ ἐκ τεκμηρίων τὴν ἀπολογίαν 

ποιήσασϑαι, ὦ ἄνδρες δικασταί. πρῶτον μὲν οὖν τὸν χρόνον 
Θ00 ἐμαυτῷ ἡγοῦμαι μάρτυρα εἶναι τοῦ μὴ ἀληϑὲς τὸ ἔγκλημα εἷ- 

ναι. ἡ μὲν γὰρ ἐπιτροπὴ τούτῳ πρὸς τὸν Παρμένοντα τρίτον 
ἔτος γέγονε καὶ ἡ γνῶσις τοῦ ᾿Δριστοκλέους, αἱ δὲ λήξεις τῶν 

δικῶν τοῖς ἐμπόροις ἔμμηνοί εἰσιν ἀπὸ τοῦ Βοηδρομιῶνος μέχρι 

τοῦ Μουνυχιῶνος, ἵνα παραχρῆμα τῶν δικαίων τυχόντες ἀνᾶΞ 

γώνται. εἰ δὲ τῇ ἀληϑείᾳ ἐγγυητὴς ἦν τοῦ Παρμένοντος, διὰ 
τί πρῶτον μὲν οὐκ εὐθὺς, τῆς γνώσεως γενομένης, ἐπράττετο 

10 τὴν ἐγγύην; οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτῷ ἔνι εἰπεῖν, ὡς διὰ τὴν 

᾿ πρὸς ἐμὲ φιλίαν ὥκνει μον ἀπέχϑεσϑαι. αὐτὸς γὰρ εἰσεπέπρα- 
ἀτὸ ὑπ᾽ ἐμοῦ πρὸς ἔχϑραν τὰς χιλίας δραχμὰς τὰς τοῦ Παρμέ- 
νοντος, χοὶ ὅτ᾽ ἐξώρμιξε τὴν ναῦν, ἐπιβουλεύων ἀποδρᾶναι 

15 καὶ ἀποστερῆσαι τὸ ἐπὶ τὴν τράπεζαν χρέος, ἐκωλύϑη ὑπ᾽ ἐμοῦ. 
ὥστε, εἰ ἦν ἐγγεγυημένος ἐγὼ τὸν Παρμένοντα, οὐκ ἂν τρίτῳ 
ἔτει ὕστερον, ἀλλ᾽ εὐθὺς τότε εἰσέπραττεν ἄν με τὴν ἐγγύην. 
ἀλλὰ νὴ Δία εὐπόρως διέκειτο, ὥστ᾽ ἐνεδέχετο αὐτῷ καὶ ὕστε- 
ρὸν ἐπ’ ἐμὲ ἐλϑεῖν, τότε δ᾽ ἀσχόλως εἶχε περὶ ἀναγωγὴν ὦν. 

90 ἀλλὰ δι᾽ ἀπορίαν ἐξειστήκει τῶν ξαυτοῦ καὶ τὴν ναῦν ἐπεπρά- 

με. εἰ δ᾽ ἄρ’ ἐμποδών τι αὐτῷ ἐγεγόνει τοῦ μὴ εὐθὺς τότε 
δικάσασϑαι, διὰ τί πέρυσιν ἐπιδημῶν, μὴ ὅτι διπάσασϑαι, ἀλλ᾽ 
οὐδ’ ἐγκαλέσαι μοι ἐτόλμησε; καίτοι προσῆχεν, εἰ ὃ μὲν Παρ- 

935 μένων ὠφλήκεν αὐτῷ τὴν δίκην, ἐγὼ δ᾽ ἐγγυητὴς ἦν, προσ- 

σι 
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ελθεῖν αὐτόν μοι ἔχοντα μάρτυρας καὶ ἀπαιτῆσαι τὴν ἐγγύην, 
εἰ μὴ προπέρυσιν, ἐν τῷ ἐξελϑόντι ἐνιαυτῷ, καὶ εἰ μὲν αὐτῷ 
ἀπεδίδουν, κομίσασϑαι, εἰ δὲ μὴ, δικάξεσϑαι. τῶν γὰρ τοιού- 
των ἐγκλημάτων. πρότερον τὰς ἀπαιτήσεις ποιοῦνται ἅπαντες, ἢ 901 
δικάζονται. οὐκ ἔστι τοίνυν ὅστις μαρτυρήσει παραγενέσϑαι, 
ὅπου οὗτος ἢ πέρυσιν ἢ προπέρυσιν ἐδικάσατό μοι ἢ λόγον 
ὁντινοῦν ἐποιήσατο πρὸς ἐμὲ περὶ ὧν νυνί μοι δικάζεται. ὅτι 5 
δ’ ἐπεδήμει πέουσιν, ὅτε αἵ δίκαι ἦσαν» λάβε μον τὴν μαρτυρίαν. μὰ φ ᾽ θὰνν ι Ἴ 9 

ΜΒ 75 0 ΒυάΗῃ. 

“Μάβε δή μοι καὶ τὸν νόμον, ὃς κελεύει τὰς ἐγγύας ἐπε- 
τείους εἶναι. χαὶ οὐκ ἰσχυρίζομαι τῷ νόμῳ, ὡς οὐ δεῖ μὲ δί- 

κὴν δοῦναι, εἰ ἐνεγγυησάμην, ἀλλὰ μάρτυρά μοί φημι τὸν νό- 10 

μὸν εἶναν τοῦ μὴ ἐγγυήσασϑαι καὶ αὐτὸν τοῦτον". ἐδεδίκαστο 
γὰρ ἄν. μοι τῆς ἐγγύης ἐν τῷ χρόνῳ τῷ ἐν τῷ νύμῳ γε" 

γραμμένῳ. 

ΓΘ τ Θυῶ!: 

᾿ς Σενέσϑω τοίνυν καὶ τοῦτο ὑμῖν τεκμήριον τοῦ ψεύδεσϑαι 
᾿Απατούριον. εἰ γὰρ ἐνεγγυησάμην. ἐγὼ τούτῳ τὸν Παρμένοντα, 
οὐκ ἔστιν ὅπως τούτῳ μὲν ὑπὲρ ἐκείνου ἀπηχϑανόμην, πρόνοι- 15 
αν ποιούμενος, ὅπως μὴ ἀπολεῖ, ἃ δι᾿ ἐμοῦ τούτω σννέβαλλεν, 
αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν περιεῖδον ὧν ὑπ᾽ ἐκείνου πρὸς τοῦτον ἐν ἐγ- 
γύῃ καταλειπύμενον, τίνα γὰρ ἐλπίδα ἔσχον, τοῦτον ἀποσχή- 
σεσϑαί μου, ὃν αὐτὸς ἠναγκάκειν ἐκείνῳ τὰ δίκανα ποιῆσαι; 90 
καὶ τὴν ἐγγύην αὐτὸν εἰσπράξας τὴν εἰς τὴν τράπεζαν πρὸς 
ἀπέχϑειαν. τί προσεδόκων ὑπὸ τούτου αὐτὸς πείσεσϑαι; ἄξιον 

δὲ χαὺὶ τοῦτ᾽ ἐνθυμηϑῆναι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι οὐκ ἄν ποτε 
ἔξαρνος ἐγενόμην, εἰ ἐνεγγεγυήμην᾽ πολὺ γὼρ ὁ λύγος ἣν μον 95 
ἰσχυρότερος ὁμολογοῦντι τὴν ἐγγύην ἐπὶ τὰς συνθήκας ἰέναι, 
χαϑ' ἃς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἐγένετο. ὅτι μὲν γὰρ τρισὶν ἐπετράπη 
διαιτηταῖς, μεμαρτύρηται ὑμῖν" ὁπότε δὲ μὴ ἔγνωσταν ὑπὸ τῶν 
τριῶν, τί βουλόμενος ἠρνούμην ἂν τὴν ἐγγύην; μὴ γὰρ γενο- 002 
μένης τῆς γνώσεως κατὰ τὰς συνθήκας, οὐδ’ ἂν ἔτι τῆς ἐγ- 
γύης. ὑπόδικος. ἦν. ὥστε οὐκ ἄν ποτε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
παραλιπὼν τὴν οὖσάν μοι ἀπολογίαν, εἰ ἐνεγγυησάμην, ἐπὶ τὸ 5 
ἀρνεῖσϑαι ἀπῆλθον. ἀλλὰ μὴν παὶ τοῦτο μεμαρτύρηταν ὑμῖν; 
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5» - ὅτι, ἐπειδὴ ἠφανίσϑησαν αἱ συνθῆκαι ὑπὸ τούτων, ξζήτουν 
ξτέ ’ τ ᾿ ς , δ δ. ὦ δι ὗἶω 

ἔρας γράφεσϑον οὗτος καὶ ὁ Παρμένων, ὡς ἀκύρων αὐτοῖς 
10 ὄντων τῶν πρότερον ὡμολογημένων. καίτοι, ὁπότε περὶ τῆς 

μελλούσης γνώσεως γενήσεσϑαι ἑτέρας ἐνεχείρουν συνθήκας γρά- 
φεσϑαι, ἐπειδὴ αἵ ὑπάρχουσαν ἀπώλοντο, πῶς ἐνῆν, μὴ γρα- 

- -“ Φιοῦ Ἢ , , μ ΄ ᾿ 

φεισῶν συνθηκῶν ἑτέρων, ἢ δίαιταν γενέσϑαν ἡ ἐγγύην; περὶ 

15 αὐτοῦ γὰρ τούτου διενεχϑέντες οὐκ ἔγραψαν ἕτερα γράμματα, 
χ ᾿ 2. “ 6 ; 23Ὁ»ϑ »ν ο « » ΘᾺ κ᾿ ε 
ὃ μὲν ἀξιῶν ἕνα διαιτητὴν αὐτῷ εἶναι, ὁ δὲ τρεῖς. ὁπότε δ΄ 

αἵ μὲν ἐξ ἀρχῆς συνϑῆκαν ἠφανίσϑησαν, καϑ᾽ ἃς ἐμέ φησι 

γενέσϑαι ἐγγυητὴν, ἕτεραι δὲ μὴ ἐγράφησαν, πῶς ὀρϑῶς ἄν 
50 μοι δικάζοιτο, καϑ᾽ οὗ μὴ ἔχεν παρασχέσϑαι συνθήκας; ἀλλὰ 

ι ιν δὐ Ὁ ΄ ς , - 2 ω ᾽ Ω 
μὴν καὶ ὡς ἀπηγορευσὲεν ὁ Παρμένων τῷ «“ἠριστοκλεῖ καϑ' αὖυ- 

τοῦ μὴ γιγνώσκειν ἄνευ τῶν συνδιαιτητῶν, μεμαρτύρηται ὑμῖν. 
ὅταν δὴ ὁ αὐτὸς ἠφανικὼς φαίνηται τὰ γράμματα, καϑ᾽ ἃ ἔδεε 

95 τὴν δίαιταν γενέσϑαι, καὶ ἄνευ τῶν συνδιαιτητῶν παρὰ τὴν 
ἀπόῤῥησιν φῇ δεδιῃτηκέναι, πῶς ἂν τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ πιστεύ- 
σαντες δικαίως ἐμὲ ἀπολέσαιτε; σκέψασϑε γὰρ τοῦτ᾽, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. εἰ μὴ ἐμὲ νυνὶ, ἀλλὰ τὸν Παρμένοντα ἐδίωκεν ᾿πα- 
ΘΟΘϑ τούριος οὑτοσὶ, εἰσπράττων τὰς εἴκοσι μνᾶς, ἰσχυριζόμενος τῇ 

2 ’ ’ ν- Α , , 3 -" μὰ 

“Αριστοκλέους γνώσει, ὁ δὲ Παρμένων παρῶν ἀπελογεῖτο υμῖν 

καὶ μάρτυρας παρείχετο, τοῦτο μὲν, ὅτι οὐ μόνῳ τῷ ᾿Αριστο- 
- ΓῚ ᾿ , , 389 [χὰ ᾽ - 9. πὸ δὰ -» 

χλεῖ, ἀλλὰ τρίτῳ ἐπέτρεψεν, εἶϑ'΄, οτι ἀπεῖπεν αὐτῷ ἄνευ τῶν 
» 3 δ - " 3 , δ. ᾽ 

5 συνδιαιτητῶν καϑ αὐτοῦ μὴ ἀποφαίνεσθαι, παὶ τι, ἀπολο- 

μένης αὐτῷ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν παίδων ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ, 

[καὶ ἐπὶ τηλικαύτην συμφορὰν ἀπάραντος οἴκαδε, ὁ τὰς συν- 
ϑήκας ἠφανικὼς ἐρήμην αὐτοῦ ἐν τῇ ἀποδημίᾳ κατέγνω τὴν 

10 δίαιταν, ἔστιν ὅστις ἂν ὑμῶν, ταῦτα τοῦ Παρμένοντος ἀπολο- 
γουμένου, τὴν οὕτω παρανόμως γνωσϑεῖσαν δίαιταν κυρίαν 
ἔγνω εἶναι; μὴ γὰρ ὅτι γε ἀμφισβητουμένων ἁπάντων, ἀλλ᾽ εἶ 
ἦσαν μὲν αἵ συνθῆκαι, ὡμολογεῖτο δ᾽ εἷς εἶναι ὃ διαιτητὴς 

15 ᾿Δριστοχλῆς, μὴ ἀπεῖπε δὲ ὁ Παρμένων αὐτῷ καϑ᾽ αὑτοῦ μὴ 
διαιτᾷν, ἀλλὰ συνέβη, πρὶν ἢ τὴν ἀπόφανσιν γενέσϑανι τῆς 
διαίτης, ἡ συμφορὰ τῷ ἀνϑρώπῳ, τίς οὕτως ὠμύς ἐστιν ἀντί- 

Ἵ ΄ - 
δικος ἢ διαιτητὴς, ὃς οὐκ ἂν ἀνεβάλετο εἰς τὸ ἐπιδημῆσαι τὸν 
» 5 ἀν ἃ , , ᾿ - 

φΦ0 ὄνθόρνοε: εἰ δ᾽ ὃ Παρμένων εἰς λόγον καταστὰς πανταχοῦ δι- 
καιότερ᾽ ἂν ἡῬγαΐίθενο λέγων τούτου, πῶς ἂν ὀρϑῶς ἐμοῦ κα- 

ταγιγνώσκοιτε, ᾧ τὸ παράπαν πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τουτονὶ μὴη- 
δὲν συμβόλαιόν ἐστιν; ὅτι μὲν οὖν ἐγὼ μὲν ὀρϑῶς τὴν παρα- 

φῇ γραφὴν πεποίημαι, ᾿Δπατούριος δὲ τὰ ψευδῆ μοι ἐγκέκληκε, καὶ 
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φορὰ τοὺς νύμους τὴν λῆξιν πεποίηται, ἐκ πολλῶν οἴομαι ἐπι- 

δεδεῖχϑαι τοῦτο ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί. τὸ δὲ κεφάλαιον 
πρὸς ἐμὲ οὐδ’ ἐπιχειρήσει λέγειν ᾿“πατούριος, ὡς συνϑῆκαί 
τινες αὐτῷ εἰσίν" ὅταν δὲ λέγῃ ψευδόμενος, ὡς ἐν ταῖς πρὸς 904 

τὸν Παρμένοντα συνθήκαις ἐνεγράφην ἐγγυητὴς, ἀπαιτεῖτε αὐ- 
τὸν τὰς συνθήκας. καὶ ἐνταῦϑ᾽ αὐτῷ ἀπαντᾶτε, ὅτι πάντες 

ἄνθρωποι, ὅταν πρὸς ἀλλήλους ποιῶνται συγγραφὰς, τούτου 
ἕνεχα σημῃνάμενοι τίϑενται παρ᾽ οἷς ἐὼν πιστεύωσιν, ἵν᾽, ἐάν 5 
τι ἀντιλέγωσιν, ἦ αὐτοῖς ἐπανελϑοῦσιν ἐπὶ τὰ γράμματα ἐντεῦ- 
ϑὲν τὸν ἔλεγχον ποιήσασθαι περὶ τοῦ ἀμφισβητουμένου " ὅταν 
δ᾽ ἀφανίσας τις τἀληϑὲς λόγῳ ἐξαπατᾶν πειρᾶται, πῶς ἂν δι- 
καίως πιστεύοιτο; ἀλλὰ νὴ Δία, (τὸ ϑᾷστον τοῖς ἀδικεῖν καὶ 10 

συκοφαντεῖν προῃρημένοις,) μαρτυρήσει τις αὐτῷ κατ᾽ ἐμοῦ. 
ἐὰν οὖν ἐπισκχήψωμαι αὐτῷ, πόϑεν τὴν ἀπόδειξιν ποιήσεται 
τοῦ ἀληϑῆ μαρτυρεῖν; ἐκ τῶν συνθηκῶν; τοῦτο τοίνυν μὴ 
ἀναβαλλέσϑω, ἀλλ᾽ ἤδη φερέτω ὃ ἔχων τὰς συνθήκας. εἰ δ᾽ 15 

ἀπολωλέναι φησὶ τότε, πύόϑεν ἐγὼ λάβω τὸν ἔλεγχον καταψευ- 
δομαρτυρηϑείς; εἰ μὲν γὰρ παρ᾽ ἐμοὶ ἐτέϑη τὸ γραμματεῖον, 
ἐνῆν ἂν αἰτιᾶσϑαι ᾿Απατουρίῳ, ὡς ἐγὼ διὰ τὴν ἐγγύην ἠφά- 

νικα τὰς συνθήκας" εἰ δὲ παρὰ τῷ ᾿Αριστοκλεῖ, διὰ τί, εἴπερ 90 

ἄνευ τῆς τούτου γνώμης ἀπολώλασιν αἱ συνθῆκαι, τῷ μὲν λα- 

βόντι αὐτὰς καὶ οὐ παρέχοντε οὐ δικάζεται, ἐμοὶ δ᾽ ἐγκαλεῖ, 
μάρτυρα παρεχόμενος κατ᾽ ἐμοῦ τὸν ἠφανικύότα τὰς συνθήκας, 
ᾧ προσῆκεν αὐτὸν ὀργίξεσϑαι, εἴπερ μὴ κοινῇ μετὰ τούτου 95 
ἐκακοτέχνει; εἴρηταί μον τὰ δίκαια, ὅσα ἠδυνάμην ὑμεῖς οὖν 
κατὰ τοὺς νόμους γιγνώσκετε τὰ δίκαια, 



62 

᾿ 

θοῦ ΥΠΟΘΕΣΊΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΤΗ͂Ν ΦΟΡΊΙΩΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΝ 4ΟΓΟΥΤΥ. 

(μείων ἕμπορος δανείζεται παρὰ Χουσίππου μνᾶς εἴκοσι 
πλέων εἰς Βόσπορον" ἀφικόμενος δὲ ἐκεῖσε κατέλαβεν ἀπρασίαν 
τῶν φορτίων ὧν ἐκόμιζε. διόπερ, τοῦ ναυχλήρου “ἄμπιδος 

5. ἀποπλεῖν βουλομένου ᾿4ϑήναζε καὶ πελεύοντος αὐτὸν ἐνθέσϑαϊ 
τῇ νηὶ τὰ ἀγοράσματα τῶν χρημάτων τῶν παρὰ Χρύσίππου, 
(τοῦτο γὰρ ἔφραζεν ἡ συγγραφὴ,) ᾿οὔτε φύρτον τινὰ ἐνέϑετο 

«οὔτε ἀργύριον, ἀλλ᾽ ἔφη πρὸς τὸν “άμπιν ἀδυνάτως ἔχειν ἐν 
10 τῷ παρόντι ποιῆσαι ταῦτα, μικρὸν δ᾽ ὕστερον ἐφ᾽ ἑτέρας ἔκ-: 

πλευσεῖσϑανι νεὼς ὅμα τοῖς χρήμασιν. ἡ μὲν οὖν τοῦ ““ἄμπι- 
δος ναῦς ἀναχϑεῖσα διαφϑείρεται, καὶ μετ᾽ ὀλίγων ὃ “Λάμπις 

ἐν τῷ λέμβῳ σώζεται" καὶ ἀφικύμενος ᾿ϑήναξε μηνύει Χρυσίπ- 
15 πῷ τὸ εὐτύχημα τοῦ Φορμίωνος, ὡς ἀπελείφϑη τε ἐν τῷ Βοσ- 

πόρῳ καὶ εἰς τὴν ναῦν οὐδὲν ἐνέϑετο. ὁ δὲ Φορμίων κατα- 
πλεύσας ὕστερον καὶ τὸ ἀργύριον ἀπαιτούμενος τὸ μὲν πρῶτον» 
ὡς ἔφη Χρύσιππος, καὶ ὀφείλειν ὡμολόγει, καὶ ἀποδώσειν 

920 ὑπισχνεῖτο, ἔπειτα) ὡς ἀποδεδωκὼς “ἰάμπιδι, μηδὲν ὀφείλειν 
ἔλεγε" τὴν γὰρ συγγραφὴν κελεύειν, παϑούσης τι. κατὰ ϑάλατε 
ταν τῆς νεὼς, ἀπηλλόχϑαι τοῦ ὀφλήματος τὸν Φορμίωνα. ἔλα- 
χεν οὖν δίκην αὐτῷ ὁ Χρύσιππος" ὃ δὲ συνεγράψατο. καὶ ““άμ- 

φ5 πις ἐμαρτύρησε παρὰ τῷ διαιτητῇ, ὡς ἀπειληφὼς εἴη παρὰ Φορ- 
μίωνος ἐν Βοσπόρῳ τὰ χρήματα καὶ ἀπολωλεκὼς μετὰ τῶν ἄλ- 

θθθλων ἐν τῇ ναυαγίᾳ. πρότερον δὲ τἀναντία τούτων εἰρήκει πρὸς 
Χρύσιππον, ὡς οὐδὲν ὃ Φορμίων εἰς τὴν ναῦν ἐντέϑειπεν. 
ἐλεγχόμενος δὲ ἐπὶ τούτοις ὁ “Δάμπις ἐξεστηκέναι τότε ἔφησεν, 

5 ὅτε ἐκεῖνα πρὸς τὸν Χρύσιππον ἔλεγε. τούτων ἀκούσας ὃ διαι- 
τητὴς καὶ μηδὲν ἀποφῃνάμενος εἰς τὸ δικαστήριον τὸ πρᾶγμα 
πέπομφε. καὶ ὃ ἀγὼν ὀνόματι μέν ἐστι παραγραφικὸς, τῷ δὲ 
ἀληϑεῖ παρὰ τὴν εὐθεῖαν γίγνεται. εὖ γὰρ καὶ ὁ ῥήτωρ κατ᾽ 

10 ἀρχὰς ἐπισημαίνεται, ὡς οὐκ ἔστιν ὅλον παραγραφὴ τὸ λέγειν 
πεποιηκέναι πάντα κατὰ τὰ συγκείμενα, ἀποδιδόναι τὰ χρήματα 
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“άμπιδι, κελευούσης τοῦτο τῆς συγγραφῆς καὶ ἀφεικυίας ἐπὶ 

τοιούτῳ πάϑει τὸ ὄφλημα. ταῦτα γάρ ἐστι τὴν εὐθυδικίαν 

ἀγωνιζομένου καὶ τοῖς ἐπιφερομένοις ἐγκλήμασιν ἀπαντῶντος, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀναιροῦντος τὸν περὶ αὐτῶν ἀγῶνα καὶ τὴν εἰσαγω.- 
γὴν τῆς δίκης. παραγραφὴν δὲ, φησὶν, ὁ νύμος δίδωσι περὶ 

τῶν μὴ γινομένων ὅλως ᾿Δϑήνῃσι μηδὲ εἰς ᾿Αϑήνας συμβο- 
λαίων. τετήρηται δὲ ἐν τῷ λόγῳ ταὐτὸν, ὅπερ καὶ περὶ τῶν 

“ " 

κατὰ Νεαίρας, ὅτι μὴ ὑφ᾽ ἕνὸς εἴρηται προσώπου. ἀλλ᾽ ἕκα- 9 
τέρου διαστολὴ φανερὰ, ἐνταῦϑα δὲ συγκέχυται. δοκεῖ δὲ ἔμοι- 

γε ἐντεῦϑεν ὁ δεύτερος λέγειν" ᾿Ακούσας τοίνυν ὑμῶν, ὦ ἄν- 

ὃρες ᾿4ϑηναῖοι, Θεόδοτος πολλάκις καὶ νομίσας τὸν “άμπιν 
ψευδῆ μαρτυρεῖν. δῆλον δὲ, ὅτι κοινωνοί τινές εἶσιν οὗ πρὸς 

τὸν Φορμίωνα ἀγωνιζύμενοι. 

ἹΠΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΘΟ ,ἭΡΟΣ ΦΟΡΗΜΠΙΩΝΩ͂ ΥΠῈΡ 424“: 

ΝΕΙΟΥ͂ ΖΟΙΩΙ͂ΟΣ. 

Η᾿ 

ὙΠῈΡ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ ΠΡῸΣ ΤῊΝ ΦΟΡΜΊΩΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΝ. 

νς αὐ ὑμῶν δεησόμεϑ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀκοῦσαι ἡμῶν 
μετ᾽ εὐνοίας ἐν τῷ μέρει λεγόντων, γνόντας, ὅτι ἰδιῶται παν- 
τελῶς ἐσμὲν, καὶ πολὺν χρύνον εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπύριον εἰσα- 
φικνούμενον καὶ συμβόλαια πολλοῖς συμβαλόντες οὐδεμίαν πώπο- 
τε δίκην πρὸς ὑμᾶς εἰσήλϑομεν οὔτ᾽ ἐγκαλοῦντες οὔτ᾽ ἐγκαλού- 

μενοι ὑφ᾽ ἑτέρων. οὐδ᾽ ὧν νῦν, ἀκριβῶς ἴστε, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, εἰ ὑπελαμβάνομεν ἀπολωλέναι τὰ χρήματα ὑπὸ τῆς 
νεὼς τῆς διαφϑαρείσης, ἃ ἐδανείσαμεν Φορμίωνι, οὐκ ἄν ποτ’ 
ἐλάχομεν τὴν δίκην αὐτῷ" οὐχ οὕτως ἡμεῖς ἀναίσχυντοί ἐσμεν 
οὐδ᾽ ἄπειροι τοῦ ζημιοῦσϑαι. πολλῶν δ᾽ ἡμᾶς κακιζόντων, 
καὶ μάλιστα τῶν ἐν Βοσπόρῳ ἐπιδημησάντων ἅμα Φορμίωνι, 
οἵπερ τοῦτον ἤδεσαν οὐ συναπολέσαντα τὰ χρήματα τὰ ἐν τῇ 

5 

ΘΟΥ 

10 

15 
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νηΐ, δεινὸν ἡγούμεϑ᾽ εἶναν τὸ μὴ βοηϑῆσαι ἡμῖν αὐτοῖς ἀδι- 
κουμένοις ὑπὸ τούτου. περὶ μὲν οὖν τῆς παραγραφῆς βραχύς 
ἔστιν ὃ λόγος" καὶ γὰρ οὗτοι οὐ τὸ παράπαν τὸ συμβόλαιον 

90 ἐξαρνοῦνται μὴ γενέσϑαι ἐν τῷ ἐμπορίῳ τῷ ὑμετέρῳ, ἀλλ᾽ οὐκ- 
ἐτι εἶναί φασι πρὸς ξαυτοὺς οὐδὲν συμβόλαιον" πεποιηκέναι 

ΘΟΒ γὰρ οὐδὲν ἔξω τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ γεγραμμένων. οἵ μέντοι 
νόμοι, καϑ' οὖς ὑμεῖς δικασταὶ κάϑησϑε, οὐχ οὕτω λέγουσιν" 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τῶν μὴ γενομένων ὅλως συμβολαίων ᾿Α4ϑήνῃσι 
5 μηδ᾽ εἰς τὸ ᾿Αϑηναίων ἐμπόριον παραγράφεσϑαν δεδώκασιν; 

ἐὰν δέ τις γενέσϑαι μὲν ὁμολογῇ, ἀμφισβητῇ δὲ, ὡς πάντα 
πεποίηκε τὰ συγκείμενα, ἀπολογεῖσθαι κελεύουσιν εὐθυδικίαν εἰσ- 
ἰόντα, οὐ κατηγορεῖν τοῦ διώκοντος. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐλ: 

10 πίξω καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος δείξειν εἰσαγώγιμον τὴν δί- 

χὴν οὖσαν. σκέψασϑε δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τί ὁμολογεῖται 
παρ᾽ αὐτῶν τούτων, καὶ τί ἀντιλέγεται" οὕτω γὰρ ἂν ἄριστα 
ἐξετάσαιτε. οὐχοῦν δανείσασϑαν μὲν τὰ χρήματα ὁμολογοῦσι, 

15 καὶ συνθήκας ποιήσασϑαι τοῦ δανείσματος, φασὶ δ’ ἀποδεδω- 

ψέναι τὸ χρυσίον “άμπιδι τῷ Δίωνος οἰκέτῃ ἐν Βοσπόρῳ. 

ἡμεῖς τοίνυν οὐ μόνον τοῦτο δείξομεν, ὡς οὐκ ἀποδέδωκεν, 
ἀλλ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἐξῆν αὐτῷ ἀποδοῦναι. ἀναγκαῖον δ’ ἐστὶ βρα- 
χέα τῶν ἐξ ἀρχῆς διηγήσασϑαι ὑμῖν. ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 

40 ναῖοι, ἐδάνεισα Φορμίωνι τούτῳ εἴκοσι μνᾶς, ἀμφοτερύπλουν 
εἰς τὸν Πόντον, ἐπὶ ἑτέρᾳ γ᾽ ὑποϑήκῃ, καὶ συγγραφὴν ἐθέμην 
παρὰ Κιττῷ τῷ τραπεζίτῃ. κελευούσης δὲ τῆς συγγραφῆς ἐν- 

25 ϑέσϑαι εἰς τὴν ναῦν τετρακισχιλίων φορτία ἄξια, πρᾶγμα ποιεῖ 

πάντων δεινότατον. εὐθὺς γὰρ ἐν τῷ Πειραιεῖ ἐπιδανείζεται 
λάϑρα ἡμῶν παρὰ μὲν Θεοδώρου τοῦ Φοίνικος τετραπισχιλίας 
πεντακοσίας δραχμὰς, παρὰ δὲ τοῦ ναυκλήρου “ἄμπιδος χιλίας. 

900 δέον δ᾽ αὐτὸν καταγοράσαι φορτία ᾿Δϑήνηϑεν μνῶν ἑκατὸν δὲ- 
χκαπέντε, εἰ ἤμελλε τοῖς δανεισταῖς πᾶσι ποιήσειν τὰ ἐν ταῖς 
συγγραφαῖς γεγραμμένα, οὐ κατηγόρασεν ἀλλ᾽ ἢ πεντακισχι- 

λίων καὶ πεντακοσίων δραχμῶν σὺν τῷ ἐπισιτισμῷ. ὀφείλει ὃ᾽ 
5 ἑβδομήκοντα μνᾶς καὶ πέντε. ἀρχὴ μὲν οὖν αὕτη ἐγένετο τοῦ 

ἀδικήματος, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι᾽" οὔτε γὰρ τὴν ὑποθήκην 
παρέσχεν, οὔτε τὰ χρήματ᾽ ἐνέϑετ᾽ εἰς τὴν ναῦν, κελευούσης 

τῆς συγγραφῆς ἐπάναγκες ἐντίϑεσϑαι. καί μοι λάβε τὴν συγ- 

γραφήν. ; 
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ΞΡ ΡΙΡ , ἘΠ. 10 

“Μάβε δὴ καὶ τὴν τῶν πεντηκοστολόγων ἀπογραφὴν καὶ 
τὰς μαρτυρίας. 

"ΘΟ ΤΡΑ ΦΌ  Ξ ΤΡΙΕ 

᾿Ελϑὼν τοίνυν εἷς τὸν Βύσπορον, ἔχων ἐπιστολὰς παρ᾽ 
ἐμοῦ, ἃς δέδωκ᾽ αὐτῷ ἀπενεγκεῖν τῷ παιδὲ τῷ ἐμῷ παραχειμά- 
ζοντι ἐκεῖ καὶ κοινωνῷ τινὶ, γράψας ἐν τῇ ἐπιστολῇ τό τε ἀρ- 15 

γύριον, ὃ ἐδεδανείκειν, καὶ τὴν ὑποθήκην, καὶ προστάξας, 
ἐπειδὰν τάχιστ᾽ ἐξαιρεϑὴ τὰ χρήματα, ἐξετάζειν καὶ παρακολου- 

ϑεῖν, τὰς μὲν ἐπιστολὰς οὐκ ἀποδίδωσιν οὗτος, ἃς ἔλαβε παρ᾽ 

ἐμοῦ, ἵνα μηδὲν εἰδείησαν. ὧν ἔπραττεν οὗτος, καταλαβὼν ὃ’ 90 

ἐν τῷ Βοσπόρῳ μοχϑηρὰ τὰ πράγματα διὰ τὸν συμβάντα πόλε- 

μον τῷ Παρεισάδῃ πρὸς τὸν Σκύϑην καὶ τῶν φορτίων ὧν ἦγε 
πολλὴν ἀπρασίαν ἐν πάσῃ ἀπορίᾳ ἦν" καὶ γὰρ οὗ δανεισταὶ εἴ- 95 

χοντο αὐτοῦ οἵ τὰ ἑτερόπλοα δανείσαντες. ὥστε, τοῦ ναυηλή: 

φου κελεύοντος αὐτὸν κατὼ τὴν συγγραφὴν ἐντίϑεσϑαι τὰ ἀγο- 

ράσματα τῶν ἐμὼν χρημάτων, εἶπεν οὗτος ὁ νῦν φάσκων ἀπο- 

δεδωκέναι τὸ χρυσίον, ὅτε οὐκ ἂν δύναιτο ἐνθέσϑαι εἰς τὴν 
ναῦν τὰ χρήματα᾽ ἄπρατον γὰρ εἶναι τὸν δῶπον. καὶ ἐκεῖνονθΊ10 
μὲν ἐκέλευεν ἀνάγεσθαι, αὐτὸς δ᾽, ἐπειδὰν διάϑηται τὰ φορ- 
τία, ἐφ᾽ ἑτέρας νεὼς ἔφη ἐχπλεύσεσϑαι. καί μοι λέγε ταύτην 
τὴν μαρτυρίαν. 

τς Δ. ὧὐ ἀν ἐδ ἐν τὸν ἂν" 1 4 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, οὗτος μὲν ἐν 
τῷ Βοσπόρῳ καταλέλειπτο᾽ ὃ δὲ “άμπις ἀναχϑεὶς ἐναυάγησεν 
οὐ μακρὰν ἀπὸ τοῦ ἐμπορίου. γεγεμισμένης γὰρ ἤδη τῆς νεὼς, 
ὡς ἀχούομεν, μᾶλλον τοῦ δέοντος, προσανέλαβεν ἐπὶ τὸ κατά- 10 
στρῶμα χιλίας βύρσας" ὅϑεν καὶ ἡ διαφϑορὰ τῇ νηὶ συνέβη. 
καὶ αὐτὸς μὲν ἀπεσώϑη ἐν τῷ λέμβῳ μετὰ τῶν ἄλλων παίδων 
τῶν Δίωνος, ἀπώλεσε δὲ πλέον ἢ τριακύσια σώματα ἐλεύϑερα 

χωρὶς τῶν ἄλλων. πολλοῦ δὲ πένϑους ἐν τῷ Βοσπόρῳ ὄντος, 15 
ὡς ἐπύϑοντο τὴν διαφϑορὰν τῆς νεὼς, εὐδαιμόνιξον τὸν Φορ- 
ίωνα ἅπαντες τουτονὶ, ὅτι οὔτε. συνανήχϑη οὔτ᾽ ἐνέϑετο εἰς 
τὴν ναῦν οὐδέν. συνέβαινε δὲ παρά τε τῶν ἄλλων καὶ παρ᾽ 

Δενποοίδ, ον. 1Π. Ε, 
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αὐτοῦ τούτου ὁ αὕτος λόγος. καί μὸν ἀναγνωϑι ταῦτας τὰς 

40 μαρτυρίας. 

2.4. ΤΑ Ι σ δ 

«Αὐτὸς μὲν. τοίνυν ὃ “άμπις, ᾧ ᾧ φησὶν ἀποδεδωκέναν τὸ χρυ» 

σίον, (τούτῳ γὰρ προσέχετε τὸν νοῦν.) προσελϑόντος αὐτῷ ἐμοῦ, 

45 ἐπειδὴ τάχιστα κατέπλευσεν ἐκ τῆς ναυαγίας ᾿Αϑήναζε, καὶ ἐρωτῶν- 

τος ὑπὲρ τούτων, ἔλεγεν, ὅτι οὔτε χρήματα ἔνϑοιτο εἰς τὴν ναῦν 

οὗτος κατὰ τὴν συγγραφὴν, οὔτε τὸ χρυσίον εἰληφὼς εἴη παρὰ 

τούτου ἐν τῷ Βοσπόρῳ [τότε]. καί μὸν ἀνάχνωϑι τὴν μαρτυ- 

ρίαν τῶν παραγενομένων. 

911 οΓ ΜΑΡΤΥΡΊΙΑ 

᾿κπειδὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ̓ Αϑηναῖοι, ἐπεδήμησε Φυρμίαᾳ 
οὑτοσὶ σεσμσμένος ἐφ᾽ ἑτέρας. νεὼς, προσήειν αὐτῷ ἀπαιτῶν τὸ 
δάνειον. καὶ οὗτος κατὰ μὲν ἀρχὰς οὐδεπώποτ᾽, ὦ ἄνδρες 

5. ᾿Αϑηναῖοι, εἶπε τὸν λόγον τοῦτον, ὃν νῦν λέγει, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὧμο- 

λύγει ἀποδώσειν. ἐπειδὴ δ᾽ ἀνεκοινώσατο τοῖς νῦν παροῦσιν 
αὐτῷ καὶ συνδικοῦσιν, ἕτερος ἤδη ἦν καὶ οὐχ ὃ αὐτός. ὡς δ᾽ 

τ ἠσϑόμην αὐτὸν διακρουύμενόν με, προσέρχομαι τῷ ““άμπιδε 

10 λέγων, ὅτι οὐδέν μοι ποιεῖ τῶν δικαίων Φορμίων οὐδ᾽ ἀποϑδί- 
ἣἬ ΄ Ὁ ΝἙ “" Ψ ποι μ᾿ ’ ΄“ Α 

δωσι τὸ δάνειον, καὶ ἅμα ἠρόμην αὐτὸν, εἰ εἰδείη, ὅπου ἐστὶν, 

ἵνα προσκαλεσαίμην αὐτόν. ὃ δ᾽ ἀκολουϑεῖν μ᾽ ἐκέλευεν ἕἑαυ- 
τῷ, καὶ καταλαμβάνομεν πρὸς τοῖς μυροπωλίοις αὐτόν" κἀγὼ 

156. κλητῆρας ἔχων προσεκαλεσάμην αὐτόν. καὶ ὁ Λάμπις, ὦ ἄν.-. 

ὃρες ᾿Δϑηναῖοι, παρὼν προσκαλουμένῳ μοι οὐδαμοῦ ἐτύλμησεν 
εἰπεῖν, ὡς ἀπείληφε παρὰ τούτου τὸ χρυσίον, οὐδ᾽, ὃ εἰκὸς 
ἦν, εἶπε᾽ Χρύσιππε, μαίνῃ" τί τοῦτον προσκαλεῖ; ἐμοὶ γὰρ 

20 ἀποδέδωκε τὸ χρυσίον. ἀλλὰ μὴ ὅτι ὃ “ἀάμπις οὐκ ἐφϑέγξατο,, 
3η17 5.) ΦΝ δ , ον 2ω} πο στν ΄ - 
ἀλλ΄ οὐδ’ αὐτὸς ουτοσὶ οὐδὲν ἠξίωσεν εἰπεῖν, παρεστήκοτος τοῦ 

τ » ᾿ . 
“Μάμπιδος, ᾧ νῦν φησὶν ἀποδεδωκέναι τὸ χρυσίον. καίτοι εἰ-᾿ 

΄ »“ ιν ᾽ -ῇ 5 33.» 3 ὠς ἌΝ 
κύς γ᾽ ἦν αὐτὸν εἰπεῖν, ὦ ἄνδρεε ᾿“4ϑηναῖον᾽ Τί μὲ προσκαλεῖ, 
3 »" 

25 ὦ ἄνϑρωπε; ἀποδέδωκα γὰρ τούτῳ τῷ παρεστηκότι τὸ χρυσίον" 
΄“ δ » καὶ ἅμα ὁμολογοῦντα παρέχειν τὸν “ἄμπιν, νυνὶ δ᾽ οὐδ᾽ ἕτε- 

ρος. αὐτῶν οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἶπεν ἐν τοιούτῳ καιρῷ. καὶ ὅτε ἀλη» 
ϑῆ λέγω, λάβε μοι τὴν μαρτυρίαν. τῶν κλητήρων.. 
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ἐς. ἐν ὧν ὑς ν μὰ χρ’ μἱ ἢ 9015 
τῳ 

“ , ᾿ σε κι “2, 3... αὉ ᾽ εἶ 
“άβε δή μοι καὶ τὸ ἔγκλημα, ὃ ἔλαχον αὐτῷ πέρυσιν 

΄“ ᾽ , Ἷ Ω 3.» Κ, «Ὁ ὁ, 
ὅ ἐστιν οὐδενὸς ἔλαττον τεκμήριον, τε οὐδέπω τότ᾽ ἔφησδ' 

Φορμίων ἀποδεδωκέναι τὸ χρυσίον «““ἀμπιδι. 

ἘΠ ΚΝ ΤΠ ΜΠ ΖΚ, 5 

Τοῦτο τὸ ἔγκλημα ἔγραφον ἐγὼ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὐ- 
δαμόϑεν ἄλλοϑεν σκοπῶν ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τῆς ἀπαγγελίας τῆς “άμ- 
πιδος, ὃς οὐκ ἔφασκεν οὔτε τὰ χρήματα ἐντεϑεῖσϑαι τοῦτον, 
οὔτε τὸ χρυσίον ἀπειληφέναι. μὴ γὰρ οἴεσϑέ μὲ οὕτως ἀπό- 10 
πληῆτον εἶναι καὶ παντελῶς μαινόμενον, ὥστε τοιοῦτον, ὦ ἄν- 

ὃρες ᾿Αϑηναῖοι, γράφειν ἔγκλημα, ὁμολογοῦντος τοῦ «“ἀμπιδος 

ἀπειληφέναι τὸ χρυσίον, ὑφ᾽ οὗ ἤμελλον ἐξελεγχϑήσεσϑαι. ἔτι 

δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, κἀκεῖνο σκέψασϑε᾽ αὐτοὶ γὰρ οὗτοι 
παραγραφὴν δόντες τῆς δίκης πέρυσιν οὐκ ἐτόλμησαν ἐν τῇ 15 

παραγραφῇ γράψαι, ὡς ἀποδεδώκασι “άμπιδι τὸ χρυσίον. καί 
μοι λέγε ταύτην τὴν παραγραφήν. 

ΕΟ ΒΑ ΌΝΧΗΙ 

᾿άἀχούετε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὅτι οὐδαμοῦ γέγραπται ἐν 30 
τῇ παραγραφῇ, ὡς ἀποδέδωκε τὸ χρυσίον Φορμίων “άμ- 

πιδι, καὶ ταῦτ᾽ ἐμοῦ διαῤῥήδην γράψαντος εἷς τὸ ἔγκλημα, ὃ 
ἠκούσατ᾽ ἀρτίως, ὅτι οὔτε τὰ χρήματ᾽ ἔνϑοιτο εἰς τὴν ναῦν, 
οὔτ᾽ ἀποδέδωκε τὸ χρυσίον. τίνα οὖν ἄλλον χρὴ περιμένειν 95 
ὑμᾶς μάρτυρα, ὅταν τηλικαύτην μαρτυρίαν παρ᾽ αὐτῶν τούτων 
ἔχητε; μελλούσης δὲ τῆς δίκης εἰσιέναι εἰς τὸ δικαστήριον, ἐδέον- 
το ἡμῶν ἐπιτρέψαι τινί. καὶ ἡμεῖς ἐπετρέψαμεν Θεοδότῳ ἐσο- 
τελεῖ κατὰ συνϑήκας. καὶ ὃ “άμπις μετὰ ταῦτα νομίσας αὑτῷ 
ἀσφαλὲς ἤδη εἶναι πρὸς διαιτητῇ μαρτυρεῖν ὅ τι βούλοιτο, με-918 
ρισάμενος τὸ ἐμὸν χρυσίον μετὰ Φορμίωνος τούτου, ἐμαρτύρει 
τἀναντία οἷς πρότερον εἰρήκει. οὐ γὰρ ὅμοιόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, εἰς τὰ ὑμέτερα; ποόσωπα ἐμβλέποντα τὰ ψευδῆ μαρτυρεϊν 5 
καὶ πρὸς διαιτητῇ παρ’ ὑμῖν μὲν γὰρ ὀργὴ μεγάλη καὶ τιμωρία 
ὑπόκειται τοῖς τὰ ψευδῆ μαρτυροῦσι, πρὸς δὲ τῷ διαιτητῇ ἀκινδύ- 

νῶως καὶ ἀναισχύντως μαρτυροῦσιν ὅ τι ἂν βούλωνται. ἀγονακτοῦν- 
τος δέ μου παὶ σχετλιάζοντος. ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἐπὶ τῇ τόλ- 10 

Ἐ, 2 
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“- μῃ τοῦ “άμπιδος παὶ παρεχομένου πρὸς τὸν διαιτητὴν τὴν αὖ- 
τὴν μαρτυρίαν, ἥνπερ καὶ νῦν πρὸς ὑμᾶς παρέχομαι, τῶν ἐξ 
3 ΡῸ» ’ 9. » 7 ὝΡι ΨΥ »Ἥ»- Χ ": ἀρχῆς προσελθόντων αὐτῷ μεϑ’ ἡμῶν; ὅτε οὔτε τὸ χρυσίον 
3 2 ͵ ι , "» ΄ ) Φ'. ἢ ,  αδπένῶ 

15 ἔφη ἀπειληφέναν παρὰ τούτου, οὔτε χρήματ᾽ αὑτὸν ἐνϑεέσϑαν 
- ’ . 

εἷς τὴν ναῦν, οὕτως ὁ Δάμπις κατὰ πράτος ἐξελεγχόμενος τὰ 
» » τ ΄ - 

ψευδῆ μαρτυρῶν χαὶ πονηρὸς ὧν ὡμολύγει μὲν εἰρηκέναν ταῦτα 
- 2 " - ᾿ πρὸς τοῦτον, οὐ μέντοι γε ἐντὸς ὧν εἰπεῖν αὑτοῦ. καί μοὲ 

ἀνάγνωϑι ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

20 4. }Ῥ»ῬῸ 1 ἃ Ῥο 

ῬΑἀκούσας τοίνυν ἡμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὃ Θεόδοτος 
πολλάκις καὶ νομίσας τὸν “άμπιν ψευδῆ μαρτυρεῖν οὐκ ἀπέγνω 

τῆς δίκης, ἀλλ᾽ ἐφῆκεν ἡμᾶς εἰς τὸ δικαστήριον᾽ καταγνῶναι 
Η . 2 3 ΄ ᾿ » ΓΝ. 3 , 4 

μὲν γὰρ οὐκ ἠβουλήϑη διὰ τὸ οἰκείως ἔχειν Φορμίωνι τούτῳ, 

95 ὡς ἡμεῖς ὕστερον ἐπυϑόμεϑα, ἀπογνῶναι δὲ τῆς δίκης ὥκνει, 
ἵν᾽ αὐτὸς μὴ ἐπιορκήσειεν, ἐξ αὐτοῦ δὴ τοῦ πράγματος λογέ- 
σασϑε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, ὅὁπόϑεν ἤμελλεν 
οὗτος ἀποδώσειν τὸ χρυσίον. ἐνθένδε μὲν γὼρ ἐξέπλει, οὐκ 

ΟἹ 4 ἐνθέμενος εἰς τὴν ναῦν τὰ χρήματα καὶ ὑποθήκην οὐκ ἔχων, 
2 ἂν Ἄ ΠΤΈσω τ ΤΣ ἜΤΟΝ ΄, ’ ΄ 3 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς χρήμασιν ἐπιδανεισάμενος, ἐν Βούπορῳ ὃ 

ἀπρασίαν τῶν φορτίων κατέλαβε καὶ τοὺς τὰ ἑτερόπλοα δανεί- 
͵ 9 , κ “᾽ Α 4 3. ας 

5 σᾶντας μόλις ἀπήλλαξε. καὶ οὗτος μὲν ἐδάνεισεν αὐτῷ δισχι- 

λίας δραχμὰς ἀμφοτερόπλουν, ὥστ᾽ ἀπολαβεῖν ᾿Αϑήνῃσι δισχῖ- 
λίας ἑξακοσίας δραχμάς" Φορμίων δέ φησιν ἀποδοῦναι “άμπι- 
δὲ ἐν Βοσπόρῳ ἕκατὸν καὶ εἴκοσι στατῆρας Κυξιπηνοὺς, (τούτῳ 

10 γὰρ προσέχετε τὸν νοῦν,) δανεισάμενος ἐγγείων τόκων. ἦσαν 
δὲ ἔφεκτοι οἵ ἔγγειοι τόκοι" ὃ δὲ Κυζικηνὸς ἐδύνατο ἐκεῖ εἴχο- 

᾿" 3 Ἁ κι 3 δ. -. κ -" δ - . : 

σι καὶ ὀκτῶ δραχμὰς ᾿Δττικας. δεῖ δὴ μαϑεῖν ὑμᾶς, ὅσα φη- 

σὶ χρήματ᾽ ἀποδεδωκέναι. τῶν μὲν γὰρ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι στα- 
15 τήρων γίγνονται τρισχίλιαι τριακόσιαν ξξήκοντα᾽ ὃ δὲ τόκος ὁ 

ἔγγειος ὃ ἔφεκτος τῶν τριάκοντα μνῶν καὶ τριῶν καὶ ξξήκοντα 
πεντακόσιαι δραχμαὶ καὶ ξξήκοντα' τὸ δὲ ξύμπαν χεφάλαιον 
γίγνεται τόσον καὶ τόσον. ἔστιν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὗ- 

Θ ΜΞ, ΄ τι 

90 τος ὁ ἄνϑρωπος ἢ γενήσεταί ποτε, ὃς ἀντὶ δισχιλίων καὶ ξξακο- 
σίων δραχμῶν τριάκοντα μνᾶς καὶ τριακοσίας καὶ ἑξήκοντα ἀπο- 
τίνειν προείλετ᾽ ἂν καὶ τόκον πεντακοσίας δραχμὰς καὶ ξξήκον- 
τὰ δανεισάμενος, ἅς φησιν ἀποδεδωκέναι Φορμίων «᾿άμπιδι,. 

35 τρισχιλίας ἐννακοσίας εἴκοσιν; ἐξὸν δ᾽ αὐτῷ ἀμφοτερόπλουν 
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᾿Αϑήνῃσιν ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον, ἐν Βοσπόρῳ ἀποδέδωκε τρι- 
σὶ καὶ δέκα μναῖς πλέον; καὶ τοῖς μὲν τὰ ἑτερόπλοα δανείσασν 
μόλις τὰ ἀρχαῖα ἀποδέδωκας, οἱ συνέπλευσάν σοι καὶ προσή- 
δρευον, τούτῳ δὲ τῷ μὴ παρόντι οὐ μόνον τἀρχαῖα καὶ τοὺς 
τόκους ἀπεδίδους, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπιτίμιω τὰ ἐκ τῆς συγγραφῆς 015 
ἀπέτινες, οὐδεμιᾶς σοι ἀνάγκης οὔσης; κἀκείνους μὲν οὐκ ἔἐδε- 

δίεις, οἷς αἵ συγγραφαὶ ἐν Βοσπόρῳ τὴν πρᾶξιν ἐδίδοσαν τοῦ 
δανείου, τούτου δὲ φὴς φροντίζειν, ὃν ἐξ ἀρχῆς, [ὥς φασιν,] 5 

εὐθὺς ἠδίκεις οὐκ ἐνθέμενος τὰ χρήματ᾽ εἰς τὴν ναῦν κατὰ 
τὴν συγγραφὴν ᾿᾿ϑήνηϑεν; καὶ νῦν μὲν εἰς τὸ ἐμπόριον ἥκων, 

οὗ τὸ συμβόλαιον ἐγένετο, οὐκ ὑκνεῖς ἀποστερεῖν τὸν δανείσαν- 
τα, ἐν Βοσπόρῳ δὲ πλείω τῶν δικαίων φὴς ποιεῖν, οὗ δίκην 

οὐκ ἔμελλες δώσειν; καὶ οἵ μὲν ἄλλοι πάντες οἵ τὰ ἀμφοτερό- 10 
πλοα δανειζόμενοι, ὅταν ἀποστέλλωνται ἐκ τῶν ἐμπορίων, πολ- 
λοὺς παρίστανται ἐπιμαρτυρόμενοι, ὅτι τὰ χρήματα ἤδη ἐπικιν- 
δυνεύεται τῷ δανείσαντι, σὺ δὲ σκήπτῃ μάρτυρι αὐτῷ τῷ συν- 
ἀδικοῦντι, καὶ οὔτε τὸν παῖδα τὸν ἡμέτερον παρέλαβες ἐν Βού- 15 
πόρῳ ὄντα οὔτε τὸν κοινωνὸν, οὔτε τὰς ἐπιστολὼς ἀπέδωκας 

αὐτοῖς, ἃς ἡμεῖς ἐπεϑήκαμεν, ἐν αἷς ἐγέγραπτο παρακολουϑεῖν 
σοι οἷς ἂν πράττῃς; καίτοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τί οὐκ ἂν 

σιράξειεν ὃ τοιοῦτος, ὅστις γράμματα λαβὼν μὴ ἀποδέδωκεν ὁρ- 90 

ϑωῶς καὶ δικαίως; ἢ πῶς οὐ φανερύν ἐστιν ὑμῖν τὸ τούτου κα- 
κούργημα ἐξ αὐτὼν ὧν ἔπραττε; καίτοι, ὦ γῆ καὶ ϑεοὶ, προσ- 

ἢπέ γε τοσοῦτον χρυσίον ἀποδιδόντα καὶ πλεῖον τοῦ δανείσμα- 
τὸς περιβόητον ποιεῖν ἐν τῷ ἐμπορίῳ καὶ παρακαλεῖν πάντας 95 
ἀνθρώπους, πρῶτον δὲ τὸν παῖδα τὸν τούτου καὶ τὸν κοινω- 
γόν. ἴστε γὰρ δήπου πάντες, ὅτι δανείζονται μὲν μετ᾽ ὀλίγων 
μαρτύρων, ὕταν δ’ ἀποδιδῶσι, πολλοὺς παρίστανται μάρτυρας, 
ἕν᾽ ἐπιεικεῖς δοκῶσιν εἶναι περὶ τὰ συμβόλαια. σοὶ δ᾽ ἀποὸδι- 910 
δόντι τό τε δάνειον καὶ τόκους ἀμφοτέρους, ἕτεροπλόῳ τῷ ἀφρ- 
γυρίῳ πεχρημένῳ, καὶ προστιϑέντι ἑτέρας τρισκαίδεκα μνᾶς πῶς 

οὐχὶ πολλοὺς ἦν παραληπτέον μάρτυρας; καὶ εἰ τοῦτ᾽ ἔπραξας, 5 
οὐδ’ ἂν εἷς σοῦ μᾶλλον τῶν πλεύντων ἐθαυμάξετο. σὺ δ᾽ ἀν- 

τὶ τοῦ πολλοὺς μάρτυρας τούτων ποιεῖσϑαι πάντας ἀνϑρώπους 

λανϑάνειν ἐπειρῶ, ὥσπερ ἀδικῶν τι. καὶ εἰ μὲν ἐμοὶ τῷ δανεί- 

σαντι ἀπεδίδους, οὐδὲν ἔδει μαρτύρων, τὴν γὰρ συγγραφὴν 10 
ἀνελόμενος ἀπήλλαξο ἂν τοῦ συμβολαίου: νῦν δ᾽ οὐκ ἐμοὶ, 
ἀλλ᾽ ἑτέρῳ ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποδιδοὺς, καὶ οὐκ ᾿Αϑήνῃσιν, ἀλλ᾽ ἐν 

Βοσπόρῳ, κοὶ τῆς συγγραφῆς σοι πειμένης ᾿ϑήνῃσι καὶ πρὸς 
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16 ἐμὲ, καὶ, ᾧ τὸ χρυσίον ἀπεδίδους, ὄντος ϑνητοῦ καὶ πέλαγος 
τοσοῦτον μέλλοντος πλεῖν, μάρτυρα οὐδέν᾽ ἐποιήσω οὔτε δοῦλον 
οὔτ᾽ ἐλεύϑερον; Ἢ γὰρ συγγραφή με, φησὶ, τῷ ναυχλήρῳ 
ἐκέλευεν ἀποδοῦναι τὸ χρυσίον. μάρτυρας δέ γ᾽ οὐκ ἐκώλυε 

20 παραλαβεῖν οὐδὲ τὰς ἐπιστολὰς ἀποδοῦναι. καὶ οἵδε μὲν πρὸς 

σὲ δύο συγγραφὰς ἐπονήσαντο ὑπὲρ τοῦ συμβολαίου, ὡς ἄν σοι 
μάλιστ᾽ ἀπιστοῦντες" σὺ δὲ μόνος μύνῳ φὴς δοῦναι τῷ ναῦυ- 
κλήρῳ τὸ χρυσίον, εἰδὼς κατὰ σοῦ κειμένην ᾿Αϑήνῃσι συγγρα- 
φὴν πρὸς τοῦτον. λέγει δὲ πῶς ἡ συγγραφή; σωϑείσης τῆς 

95 νεὼς αὐτὸν ἀποδοῦναν κελεύει τὰ χρήματα, καὶ γὰρ ἐνθέσϑαυν 
τἀγοράσματα εἰς τὴν ναῦν κελεύει σε᾿ εἰ δὲ μὴ, πεντακισχιλίας 
δραχμὼς ἀποτίνειν. σὺ δὲ τοῦτο μὲν τῆς συγγραφῆς οὐ παρα- 
λαμβάνεις, παραβεβηκὼς δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς καὶ τὰ χρήματα 

917 οὐκ ἐνθέμενος ἀμφισβητεῖς πρὸς ἕν ῥῆμα τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ, 
καὶ τοῦτο ἀνῃρηκὼς αὐτός. ὅπότε γὰρ ἐν τῷ Βοσπόρῳ φὴς 
μὴ τὰ χρήματ᾽ ἐνθέσϑαι εἰς τὴν ναῦν, ἀλλὰ τὸ χρυσίον τῷ 

5 ναυκλήρῳ ἀποδοῦναι, τί ἔτι περὶ τῆς νεὼς διαλέγῃ; οὐ γὰρ 

μετέσχηκας τοῦ κινδύνου διὰ τὸ μηδὲν ἐνθέσϑαι. καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον, ὦ ἄνδρες ᾿ἡϑηναῖοι, ὥρμησεν ἐπὶ ταύτην τὴν σκῆψιν, 
ὡς ἐντεϑειμένος τὰ χρήματα εἰς τὴν ναῦν: ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐκ 

10 πολλῶν ἔμελλεν ἐξελεγχϑήσεσϑαι ψευδόμενος, ἔκ τε τῆς ἀπογρα- 

φῆς τῆς ἐν Βοσπόρῳ παρὰ τοῖς ἐλλιμενισταῖς καὶ ὑπὸ τῶν ἐν 

γῷ ἐμπορίῳ ἐπιδημούντων κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τηνικαῦτα 
μεταβαλλόμενος συνίσταται μετὰ τοῦ Δάμπιδος, καὶ φησὶν ἐκεί- 
νῷ τὸ χρυσίον ἀποδεδωκέναι, ἐφόδιον μὲν λαβὼν τὸ τὴν συγ- 

15 γραφὴν κελεύειν, οὐκ ἂν ἡγούμενος δ᾽ ἡμᾶς εὐπόρως ἐξελέγξαι, 
ὅσα μόνον πρὸς αὑτοὺς οὗτοι πράξειαν. καὶ ὃ «ἁΔάμπις, ὅσα 

μὲν εἶπε πρὸς ἐμὲ, πρὶν ὑπὸ τούτου διαφϑαρῆναι, οὐκ ἐντὸς 
ὧν αὑτοῦ φησὶν εἰπεῖν᾽ ἐπειδὴ δὲ τὸ χουσίον τοὐμὸν ἐμερί- 

90 σατο, τότε ἐντὸς εἶναί φησιν αὑτοῦ καὶ πάντ᾽ ἀκριβῶς μνημο- 
νεύειν. εἰ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐμοῦ μόνου κατεφρό- 

νει «ἄάμπις, οὐδὲν ὧν ἦν ϑαυμαστόν' νῦν δὲ πολλῷ δεινότερα 
τούτου πέπρακται αὐτῷ πρὸς πάντας ὑμᾶς. κηρύγματα γὰρ 

25 ποιησαμένου Παρεισάδου ἐν Βοσπόρῳ, ἐάν τις βούληται ᾿4ϑή- 
ναζε εἰς τὸ ᾿Αττικὸν ἐμπόριον σιτηγεῖν, ἀτελῆ τὸν σῖτον ἐξάγειν, 
ἐπιδημῶν ἐν τῷ Βοσπόρῳ “άμπις ἔλαβε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σί- 
του καὶ τὴν ἀτέλειαν ἐπὶ τῷ τῆς πόλεως ὀνόματι" γεμίσας δὲ 

918 ναῦν μεγάλην σίτου ἐκόμισεν εἰς "άκανϑον, κἀκεῖ διέϑετο προσ- 
κοινωνήσας τούτῳ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων χρημάτων. καὶ ταῦτ᾽ 
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- - » 

ἔπραξεν; ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οἰκῶν μὲν ᾿ϑήνῃσιν, οὔσης δ᾽ 
ΕῚ μ ᾿ , ᾿ ’ - Α , δ» 

αὐτῷ γυναικὸς ἐνθάδε καὶ παίδων, τῶν δὲ νόμων τὰ ἔσχατα 
’ - 32 

ἐπιτίμια προτεϑεικότων, εἶ τις οἰκῶν ᾿“ϑήνῃσιν ἄλλοϑί ποι 5 
΄ Ἢ ΕῚ Ν 5 ᾿ ᾿ ἥ » » ’ 

σιτηγήσειεν ἡ) εἰς τὸ ᾿Αττικὸν ἐμπόριον, ἔτι δ᾽ ἐν τοιούτῳ καὶι- 
ρῶ, ἐν ᾧ ὑμῶν οἵ μὲν ἐν τῷ ἄστει οἰκοῦντες διεμετροῦντο τὰ 

-Ἥ Ὁ᾽ - -“᾽ - ἄλφιτα ἐν τῷ ᾿δειδείῳ, οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ ἐν τῷ νεωρίῳ 

διελάμβανον κατ᾽ ὀβολὸν τοὺς ἄρτους καὶ ἐπὶ τῆς μακρᾶς στο- 10 
- [ ἃς τὰ ἄλφιτα καϑ᾽ ἡμίεκτον μετρούμενον καὶ καταπατούμενοι. 

-» ’ Ἁ χαὶ ὅτι ἀληϑῆ λέγω, λάβε μοι τήν τε μαρτυρίαν καὶ τὸν 
ψόμον. 

ἘΠ ῬΌ ἢΡ ῬΟά έν Δ ΟΟΜΘΙΙΣΙ 

Φορμίων τοίνυν τούτῳ χρώμενος κοινωνῷ καὶ μάρτυρι 15 

οἴεται δεῖν ἀποστερῆσαι τὰ χρήμαϑ᾽ ἡμᾶς, οἵ γε σιτηγοῦντες 
διατετελέκαμεν εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον, καὶ τριῶν ἤδη καιρῶν 
κατειληφύτων τὴν πόλιν, ἐν οἷς ὑμεῖς τοὺς χρησίμους τῷ δήμῳ 

ἐξετάξετε, οὐδενὸς τούτων ἀπολελείμμεϑα. ἀλλ᾽ ὅτε μὲν ᾿Ζλέ- 20 
ξανδρος εἰς Θήβας παρήει, ἐπεδώκαμεν ὑμῖν τάλαντον ἀργυ- 
ρίου" ὅτε δ᾽ ὃ σῖτος ἐπετιμήϑη πρότερον καὶ ἐγένετο ἕκκαίδε- 
χα δραχμῶν, εἰσαγαγόντες πλείους ἢ μυρίους μεδίμνους πυρῶν 
διεμετρήσαμεν ὑμῖν τῆς καϑεστηκυίας τιμῆς, πέντε δραχμῶν τὸν 95 

μέδιμνον, καὶ ταῦτα πάντες ἴστε ἐν τῷ Πομπείῳ διαμετρούμε- 

γον" πέρυσι δ᾽ εἰς τὴν σιτωνίαν τὴν ὑπὲρ τοῦ δήμου τάλαντον 
ὑμῖν ἐπεδώκαμεν ἐγώ τε καὶ ὁ ἀδελφός. καί μοι ἀνάγνωϑι 
τούτων τὰς μαρτυρίας. 

ΜΑΡΤΥΡῚ ΑΙ. 919 

᾿Δλλὰ μὴν, εἴγε τι δεῖ καὶ τούτοις τεχμαίρεσϑαι, οὐκ εἰ- 

κὸς ἦν ἐπιδιδόναι μὲν ἡμᾶς τοσαῦτα χρήματα, ἵνα παρ᾽ ὑμῖν 
δόξαν ἔγωμεν, συκοφαντεῖν δὲ Φορμίωνα, ἵνα καὶ τὴν ὑπάρ- 
χουσαν ἐπιείκειαν ἀποβάλωμεν. δικαίως ἂν οὖν βοηϑήσαιτε 5 
ἡμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπέδειξα γὰρ ὑμῖν οὔτ᾽ ἐξ ἀρχῆς τὰ 
φορτία ἐνθέμενον τοῦτον εἰς τὴν ναῦν ἁπάντων ὧν ἐδανείσατο 
᾿Αϑήνηϑεν τῶν τ᾽ ἐν τῷ Βοσπόρῳ πραϑέντων τοὺς τὰ ἕτερό- 

σλοα δανείσαντας μόλις διαλύσαντα, ἔτι δ᾽ οὔτ᾽ εὐποροῦντα 10 

οὔϑ᾽ οὕτως ὄντ᾽ ἀβέλτερον, ὥστ᾽ ἀντὶ δισχιλίων καὶ ξξακοσίων 
δραχμῶν τριάκοντα μνᾶς καὶ ἐννέα ἀποδοῦναι, πρός τε τούτοις. 
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ὅτε ἀποδοῦναί φησι τὸ χουσίον “άμπιδι, οὔτε τὸν. παῖδα αρα- 
15 λαβόντα τὸν ἐμὸν οὔτε τὸν κοινωνὸν, ἐπιδημοῦντα ἐν Βοσπύρῳ; 

οὔτε τὸν “άμπιν. ἐμοὶ δὲ “άμπις αὐτὸς μαρτυρῶν φαίνεται, 
ὡς οὐκ ἀπείληφε τὸ χρυσίον, πρὶν ὑπὸ τούτου διαφϑαρῆναι. 
καίτοι, εἰ καϑ' ἕν ἕκαστον οὕτως ἐδείκνυε Φορμίων, οὐκ οἷδ᾽ 

80 ὅπως ἂν ἄλλως ἄμεινον ἀπελογήσατο. ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν δίκην 
εἰσαγώγιμον εἶναι ὃ νόμος αὐτὸς διαμαρτύρεται κελεύων τὰς δί- 
κας εἶναι τὰς ἐμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν ᾿Αϑήνῃσι καὶ εἰς 

τὸ τῶν ᾿Αιϑηναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον. τῶν ᾿Αϑήνῃσιν, 
95 ἀλλὰ καὶ ὅσ᾽ ἂν γένηται ἕνεκα τοῦ πλοῦ τοῦ ᾿Αϑήναξε.. λάβε 

δή μον τοὺς νόμους. 

ἄν Θυκῖ θν. οὧἱἱ 

“Ως μὲν τοίνυν γέγονέ μοι τὸ συμβόλαιον πρὸς Φορμίων᾽ 
᾿ϑήνῃσιν, οὐδ᾽ αὐτοὶ ἔξαρνοί εἶσι, παραγράφονται δὲ τὴν δί- 

χὴν ὡς οὐκ εἰσαγώγιμον οὖσαν. ἀλλ᾽ εἰς ποῖον δικαστήριον 
920 εἰσέλϑωμεν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἰ μὴ πρὸς ὑμᾶς, οὕπερ τὸ 

Υ͂ 2 , Α ν Ἃ Ἵ τ ν [ - συμβόλαιον ἐποιησάμεϑα; δεινὸν γὰρ ἂν εἴη, εἰ μὲν ἕνεκα τοῦ 
- Ὁ. ’ 5 γ΄ “ , φΦγν,.. σὲ ι , 

σλοῦ τοῦ “4ϑηναΐζε ἠδικούμην τι, εἰναί μον παρ᾽ υμῖν τὸ δί- 

5. χαιὸν λαβεῖν παρὰ Φορμίωνος, ἐπειδὴ δὲ τὸ συμβύλαιον ἐν τῷ 
ὑμετέρῳ ἐμπορίῳ γέγονε, μὴ φάσπειν τούτους παρ᾽ ὑμῖν ὑφέ- 
ἕξειν τὴν δίκην. καὶ ὅτε μὲν Θεοδότῳ τὴν δίαιταν ἐπετρέψαμεν, 
ὡμολόγησαν εἶναν καϑ' αὑτῶν ἐμοὶ τὴν δίκην εἰσαγώγιμον, νυνὶ 

10 δὲ τἀναντία λέγουσιν ὧν πρότερον. αὐτοὶ συγπεχωρήκασιν, ὡς 
δέον παρὰ μὲν Θεοδότῳ τῷ ἰσοτελεῖ ὑποσχεῖν αὐτοὺς δίκην ἄνευ 
παραγραφῆς, ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸ ᾿4ϑηναίων δικαστήριον εἰσερχό- 

ἃ 3 ΕῚ ’ Ξ- Α δί ἐ - 2 

μεϑα, μηκέτ᾽ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην. ἐνθυμοῦμαι ὃ 
15 ἔγωγε, τί ἄν ποτε εἰς τὴν παραγραφὴν ἔγραψεν, εἰ Θεόδοτος 

ἀπέγνω τῆς δίκης, ὅπου νῦν, γνόντος τοῦ Θεοδότου ἀπιέναι 
ἡμᾶς εἰς τὸ δικαστήριον, οὔ φησι τὴν δίκην εἶναι εἰσαγώγιμον 
παρ᾽ ὑμῖν, πρὸς οὗς ἐκεῖνος ἔγνω ἀπιέναι. πάϑοιμι μέντ᾽ ἂν 
δεινότατα, εἰ οἵ μὲν νόμοι τῶν ᾿4ϑήνῃσι συμβολαίων κελεύου- 

20 σι τὰς δίκας εἶναν πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας, ὑμεῖς δ᾽ ἀπογνοίητε 

τῆς δίκης, ὀμωμοκότες κατὰ τοὺς νόμους ψηφιεῖσϑαι. τοῦ μὲν 
3 “ » - τ 

οὖν δανεῖσαι ἡμᾶς τὰ χρήματα αἵ τε συνθῆκαι καὶ αὐτὸς οὗ- 
΄ ᾿ ’ »ὝἭ 7 ᾽ 3 ᾿ ΄, 

τὸς ἐστι μάρτυς, τοῦ δ’ ἀποδεδωκέναν οὐδείς ἐστι μάρτυς ἔξω 
- ᾿ - -Ψ τ 

20 τοῦ “αμπιδος τοῦ συναδικοῦντος. καὶ οὗτος μὲν εἰς ἐκεῖνον 
πο Ὁ 

μόνον ἀναφέρει τὴν ἀπόδοσιν, ἐγὼ δ᾽ εἴς τε τὸν «Δάμπιν αὖ- 
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4 τ ᾿, 3 ΄ » -" [κ2 3 ΕῚ) 3 Γ 4 

τὸν καὶ τοὺς ἀκούσαντας αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔφη ἀπειληφέναι τὸ 
5 ᾿] ΄ 4 

χουσίον. τούτῳ μὲν οὖν τοὺς ἐμοὺς μάρτυρας ἔξεστι κρίνειν, 
» »“" ᾽ ᾿ 3 ᾽ 

εἰ μή φησιν ἀληϑῆ μαρτυρεῖν αὐτούς" ἐγὼ ὃ οὐκ ἔχω, τί χρή-9921 
σομαν τοῖς τούτου μάρτυσιν, οἵ φασιν εἰδέναι τὸν “άμπιν μαρ- 

-" 3 

τυροῦντα ἀπειληφέναι τὸ χρυσίον. εἶ μὲν γὰρ ἡ μαρτυρία ἢ 
τῶ ΄ ᾿ ὅ᾽ “ἃ } 

τοῦ “άμπιδος κατεβάλλετο ἐνταῦϑ᾽, ἴσως ἂν ἕφαδαν οὗτοι δί- 5 

χκαιον εἶναν ἐπισκήπτεσθϑαί μὲ ἐκείνῳ" νῦν δ᾽ οὔτε τὴν μαρτυ- 

ρίαν ταύτην ἔχω, οὑτοσί τε οἴεται δεῖν ἀϑῶος εἶναι οὐδὲν βέ- 
βαιον ἐνέχυρον καταλιπὼν ὧν πείϑει ὑμᾶς ψηφίσασϑαι. πῶς 

3 "» ϑι..,ἰαῖ δ ἣν 
δ᾽ οὐκ ἂν εἴη ἄτοπον, εἰ, αὐτοῦ Φορμίωνος ὁμολογοῦντος δα- 10 

3 

νείσασϑαι, φάσποντος δ᾽ ἀποδεδωκέναι, τὸ μὲν ὁμολογούμενον 
3 -" 3 

ὑπ᾿ αὐτοῦ τούτου ἄκυρον ποιήσετε, τὸ δ᾽ ἀμφισβητούμενον 
-" - : ω , 

κύριον ψηφιεῖσϑε, καὶ ὁ μὲν “άμπις, ὦ οὗτος σκήπτεται μάρ- 
Εἰς δ ε ᾽ ᾽ 

τυρι, ἔξαρνος γενύμενος τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὡς οὐκ ἀπείληφε τὸ χου- 
σἷον, νῦν τὰ ἐναντία μαρτυρεῖ, ὑμεῖς δὲ γνόντες, ὡς ἀπείληφ᾽ 15 

- ᾽ ΄ - ᾿ 
ἐκεῖνος, οὐκ ἐστὲ μάρτυρες τοῦ πράγματος, καὶ, ὅσα μὲν εἶπε 

-ὁὦ 5 “-Ὁ Ω 3 ΄ 

μετὰ τῆς ἀληϑείας, μὴ χρῆσϑε τεκμηρίῳ, ἃ δ᾽ ἐψεύσατο τὸ 
“ Ε] ᾿ ’ , “δ.7 “ ’ 5" 

φστερον, ἐπειδὴ διεφϑάρη, πιστότερα ταῦϑ᾽ υπολαμβάνοιτε εἴ- 
Ἢ " “3..ΨἊΝ 3 ῳ " ’ ΄ εἶ -»“»Ὃ"» 

ψαν; καὶ μὴν, ὦ ἄνδρες “ϑηναῖοι, πολὺ δικαιοτερόν ἔστι τοῖς Φ0 

ἐξ ἀρχῆς δηϑεῖσν τεκμαίρεσθαι μᾶλλον 1) τοῖς ὕστερον τεκταινο- 
᾿ ᾿ Α ᾿ Ε] ΄ 3 δὶ αἱ » 3 ,΄, 

μένοις. τὰ μὲν γὰρ οὐκ ἐκ παιδεύσεως, ἀλλ᾽ ἐκ τῆ: ἀληϑείας 

ἔλεγε, τὰ δ᾽ ὕστερον ψευδύμενος καὶ πρὸς τὸ συμφέρον αὑτῷ. 
᾽ὔ "4 ᾽ » ᾽ 

ἀναμνήσθητε δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ “ἀμ- 25 
᾿" , ο 7 ᾿ ᾿ -“ 5 δ᾽ ἢ 

σις ἔξαρνος ἐγένετο, ὡς οὐκ εἴη εἰρηκὼς, τὲ οὐκ ἀπείληφε 
᾿ , 3117 - " ο , 3 , ΖΡ ΑΝ Ἢ 

τὸ χρυσίον, ἀλλ᾽ εἰπεῖν μὲν ὡμολόγει, οὐ μέντοιγ᾽ ἐντὸς ὧν 
-" » 3 -» 3 »" 

αὑτοῦ εἰπεῖν. οὐχοῦν ἄτοπον, εἶ τῆς ἐκείνου μαρτυρίας τὸ μὲν 

πρὸς τοῦ ἀποστεροῦντος σιστῶς ἀκούσεσϑε; τὸ ὃ’ ὑπὲρ τῶν 022 

ἀποστερουμένων ἄπιστον ἔσται παρ᾿ ὑμῖν. μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ὑμεῖς γὰρ ἐστὲ οἵ αὐτοὶ οἵ τὸν ἐπιδεδανεισμένον ἔκ 

τοῦ ἐμπορίου πολλὰ χρήματα καὶ τοῖς δανεισταῖς οὐ παρασχόντα 5 
ὺς ὑποϑήκας ϑανάτω ζημιώσαντες, εἰσαγγελϑέντα ἐν τῷ δή τὰς ἤκας ῷ ζη! Σ γγελϑέντα ἐν τῷ δήμῳ, 

- σ , Ἁ 

καὶ ταῦτα πολίτην ὑμέτερον ὄντα καὶ πατρὸς ἐστρατηγηκύτος. 
-»" τ Ε] ἡγεῖσϑε γὰρ τοὺς τοιούτους οὐ μόνον τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀδι- 

κεν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ βλάπτειν τὸ ἐμπόριον ὑμῶν" εἰκότως. αἷ 10 
γὰρ ἐμπορίαν τοῖς ἐργαβομέναιο: οὐ“ ἀπὸ τῶν δυνετοβένῶν;" ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῶν δανειζόντων εἰσὶ, καὶ οὔτε ναῦν οὔτε ναύχληρον οὔτ᾽ ἐπι- 
᾿ ͵) ἘΚ Ψ. » ᾿ - .«}ὔ ᾿ μ᾿ ᾽ - 

βάτην ἔστ ἀναχϑῆναι, τὸ τῶν δανειζόντων μέρος ἂν ἀφαιρεϑῇ. 
Α “ 4 ΄ 3 -“ 

ἐν μὲν οὖν τοῖς νόμοις πολλαὶ καὶ καλαὶ βοηϑειαί εἰσιν αὐτοῖς" 15 
δίω -" κ » -» 

ὑμᾶς δὲ δεῖ τοὺς ἐπανορϑοῦντας φαίνεσθαι, καὶ μὴ τοῖς πονη- 
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-“ ᾽ - 

ροῖς συγχωροῦντας, ἵν᾽ ὑμῖν ὡς πλείστη ὠφέλεια παρὰ τὸ ἐμ- 
Ξ . » Σὰ πόριον ἢ. ἔσται δ᾽, ἐὰν διαφυλάττητε τοὺς τὰ ξαυτῶν προΐε- 

90 μένους, καὶ μὴ ἐπιτρέπητε ἀδικεῖσϑαν ὑπὸ τοιούτων ϑηρίων. 
Ἄν ὯΝ " 3 Ω ν ὁ ῳ Ὁ 9 - Α 4. ΜΙ 
ἐγὼ μὲν οὖν ὁσαπερ οἷος τ᾽ ἦν εἴρηκα, κολὼ δὲ καὶ ἄλλον 
τινὰ τῶν φίλων, ἐὰν κελεύητε. 

ΥΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΤΗΝ ΖΩ4ΚΡΙΤΟΥ͂ 

δπουαρ δ᾿ ΥΡῚΝ ΡΟ ΘΟ 
3 

Ὁ 3 

2, δροκλῆς δανείσας χοήματα ᾿Δρτέμωνι Φασηλίτῃ τὸ γένος, 
ἐμπόρῳ, τελευτήσαντος ἐκείνου, πρὶν ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον, 

Ὁ 98 εἰσπράττειν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Δάκριτον τὸν σοφιστὴν, δύο 
προβαλλό δί ῦ ἢ ““ακρί ὶ ἀναδεξα- στρ ὄμενος δίκαια, ὅτι τε παρόντος “Δακρίτου καὶ ἀναδεξα 
μένου τὸ ἀργύριον ἐδάνεισε τῷ ᾿Δρτέμωνιν καὶ ὅτι χληρονόμος 
λῶν - ἊὮὭ ’, “4 ς δὲ - Α λ , “ν 5 ἐστὶ τῶν ᾿“Δρτέμωνος “ἄκριτος. ὃ δὲ τῆς μὲν κληρονομίας ἀφί- 

} 

στασϑαί φησι, παραγράφεται δὲ τὴν δίκην λέγων, μηδὲν ξαυ- 

τῷ πρὸς ᾿νδροκλέα συμβόλαιον εἶναι μηδὲ συγγραφὴν μηδε- 
΄ - κ . πὶ ..5 , ᾽} , . ϑον . 

μίαν" πάντως δὲ καὶ τὸ ἀναδέχεσθαι ἔξαρνος γίνεται, οὐδὲ γὰρ 
»" » ᾽ “ 

10 ἂν τοῦτο ὁμολογῶν ἠγνωμόνεν πρὸς τὴν ἔκτισιν. οὐκ ὀρϑῶς 
’ 3 ᾿ -" . 

δέ τινες ἐνόμισαν τὸν λόγον μὴ γνήσιον εἶναι, ἀμυδροῖς ἀπα- 
» 3 

τηϑέντες τεκμηρίοις. τὸ μὲν γὰρ τῆς φράσεως ἀνειμένον οὐκ 
2 ᾿ να ὌΝ ΠῚ ᾿ , . κ" ατῶπι 
ἀπρεπὲς ἰδιωτικοῖς ἀγῶσι, τὸν δὲ 4ία τὸν ἄνακτα κατὰ τὴν τοῦ 

-»Ἥ - 2 Ν 

προσώπου τοῦ ὑποκειμένου συνήϑειαν δῆλός ἐστιν ὠνομακώς. 
- 3 ᾿Ὶ «Ὁ. ἡ 15 πρὸς δὲ τὴν παραγραφὴν ἀσϑενέστερον ἀπήντηκε διὰ τὸ πρᾶγ- 
μὰ τὸ πονηρόν. ᾿ 
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ΒΟ ΧΥ ΨῪ Ὁ 

ΠΡ  ΓΡ ὦ ἘΝ, Δ ΟΝ 

- - 
Ομἱδὶν καινὸν διαπράττονται οὗ Φασηλῖται, ὦ ἄνδρες δικα- 

Ξ 

σταὶ, ἀλλ᾽ ἅπερ εἰώϑασιν. οὗτοι γὰρ δεινότατον μέν εἰσι δαν είς 
σασϑαι χρήματ᾽ ἐν τῷ ἐμπορίῳ, ἐπειδὰν δὲ λάβωσι καὶ συγγρα- 

ι , }] 3 ᾿ ΄ κ᾿ - 

φὴν συγγράψωνται ναυτικὴν, εὐϑὺς ἐπελάϑοντο καὶ τῶν συγ- 56 
-"Ἢ - κ - “ 3 

γραφῶν καὶ τῶν νόμων, καὶ ὅτι δεῖ ἀποδοῦναι αὐτοὺς, ἃ ἔλα- 
3 » - » 

βον, καὶ οἴονται, ἐὰν ἀποδῶσιν, ὥσπερ τῶν ἰδίων τι τῶν ξαυ- 924 
Ψ ΕῚ ᾿ ᾽ γι ἐξ « Ἐφ - , ΨΟΝ 

τῶν ἀπολωλεκέναι, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ. ἀποδοῦναι σοφίσματα ευρί- 

σκουσι καὶ παραγραφὰς καὶ προφάσεις » καί εἰσι πονηρότατοι 
΄ 3 - 

ἀνθρώπων καὶ ἀδικώτατοι. τεκμήριον δὲ τούτου" πολλῶν γὰρ 5 
3 , ᾿ ἢ, ἀχὸ α , . ὅτ: ή 
ἀφικνουμένων εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον καὶ Ελλήνων καὶ βαρ- 

΄ ᾿ς γα ν - 
βάρων, πλείους δίκαι εἰσὶν ἑκάστοτε αὐτῶν τῶν Φασηλιτῶν ἢ 

» » π᾿ Ῥ " 3 » , " 2 
τῶν ἄλλων ἀπαντῶν. οὗτοι μὲν οὖν τοιοῦτοί εἰσιν. ἐγὼ ὃ, 
Ξ"» , ᾽ λέ 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, χρήματα δανείσας ᾿“ρτέμωνι τῷ τούτου ἀδελ- 10 

" ’ 

φῷ κατὰ τοὺς ἐμπορικοὺς νόμους εἰς τὸν Πόντον καὶ πάλιν 
9 -» 
“Αϑήναζε, τελευτήσαντος ἐκείνου, πρὶν ἢ ἀποδοῦναί μοι τὰ 

ὁ ΄ 

χρήματα, “ακρίτῳ τούτῳ εἴληχα τὴν δίκην ταύτην κατὰ τοὺς 
᾽ " , ΄ δ ΄ 

αὐτοὺς νύμους τούτους, καϑ' οὕσπερ τὸ συμβόλαιον ἐποιησά- 15. 
᾽ Ὁ ᾿ 

μην, ἀδελφῷ ὄντι τούτῳ ἐκείνου καὶ ἔχοντι πάντα τὰ ᾿Δρτέμω- 
᾽ 3 394 » 

νος, καὶ ὅσ᾽ ἐνθάδε κατέλιπε, καὶ ὅσα ἦν αὐτῷ ἐν τῇ Φασή- 
, - 3 

λιδι, [καὶ] χληρονόμῳ ὄντι τῶν ἐκείνου ἁπάντων, καὶ οὐκ ἂν 
-" “ ἕν ἦν 

ἔχοντος τούτου δεῖξαν νόμον, ὅστις αὐτῷ δίδωσιν ἐξουσίαν ἔχειν 
- ᾽ » ’ 3 -» ᾿ 

μὲν τὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ διωκηκέναι, ὅπως ἐδόκει αὐτῷ, μὴ 20 
2 » ᾿" 3 ῇ ΄ ᾽ Ἁ ΄ - [χὰ 2 
ἀποδοῦναν δὲ τἀλλότρια χρήματα, αλλὰ λέγειν νῦν, οτι οὐκ 

ἔστι κληρονόμος, ἀλλ᾽ ἀφίσταται τῶν ἐκείνου. ἡ μὲν τουτουΐ Ἡθονομος, " 
᾿ , ΄ ἢ ᾿ ϑι δ δι ᾿ 9.» 

«Μακρίτου πονηρία τοιαύτη ἐστίν. ἐγὼ δ᾽ ὑμῶν δέομαι, ὦ ἂν- 
᾽ ἀν ὦν ᾽ - -“ , 

ὃρες δικασταὶ, εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου περὶ τοῦ πράγματος του- 95 
“νῷ μ} ξ , 3. 5 3 » δ)» ᾿ , 

τουΐ᾽ καν ἐξελέγξω αὐτὸν ἀδικοῦντα ἡμᾶς τε τοὺς δανείσαντας 
δ Φ᾽ δὲ γςκι . “- ο. δι ᾿ δωλδ ᾿ ᾿ 3 

καὶ ὑμᾶς οὐδὲν ἧττον, βοηϑεῖτε ἡμῖν τὰ δίκαια. ἐγὼ γάρ, ὦ 
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ἄνδρες δικασταὶ, αὐτὸς μὲν οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐγνώριζον τοὺς ἀν- 

ὉΦῦ ϑρώπους τούτους Θρασυμήδης δ᾽ ὃ Διοφάντου υἱὸς, ἐκείνου 
τοῦ Σφηττίου, καὶ Μελάνωπος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐπιτήδειοί 
μοι εἰσὶ, καὶ χρώμεϑα ἀλλήλοις ὡς οἷόν τε μάλιστα. οὗτοι 

ὅ προσῆλθόν μοι μετὰ Δακρίτου τουτουὶ, ὁπόϑεν δή ποϑὲν ἐγνω- 
ρισμένοι τούτῳ, (οὐ γὰρ οἶδα,} καὶ ἐδέοντό μου δανεῖσαι χρή- 
μιατ᾽ εἰς τὸν Πόντον ᾿Δρτέμωνν τῷ τούτου ἀδελφῷ καὶ ᾿4πολ- 

λοδώρῳ, ὅπως ἐνεργοὶ ὦσιν, οὐδὲν εἰδὼς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
10 οὐδ᾽ ὃ Θρασυμήδης τὴν τούτων πονηρίαν, ἀλλ᾽ οἰόμενος εἶναε 

ἐπιεικεῖς ἀνθρώπους, καὶ οἷοίπερ προσεποιοῦντο καὶ ἔφασαν 

εἶναι, καὶ ἡγούμενος αὐτοὺς ποιήσειν πάντα, ὅσαπερ ὑπισχνοῦν- 
τὸ καὶ ἀνεδέχετο “άκριτος οὑτοσί. πλεῖστον δ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἐψευ- 

15 σμένος, καὶ οὐδὲν ἤδει, οἵοις ϑηρίοις ἐπλησίαζε τοῖς ἀνϑρώ- 

ποῖς τούτοις. κἀγὼ πεισϑεὶς ὑπὸ τοῦ Θρασυμήδους καὶ τοῦ 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ, χαὶ “ακρίτου τουτουὶ ἀναδεχομένου μον πάντ᾽ 
ἔσεσϑαι τὰ δίκαια παρὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν αὑτοῦ, ἐδάνεισα με- 

90 τὰ ξένου τινὸς ἡμετέρου Καρυστίου τριάκοντα μνᾶς ἀργυ- 

οίου. βούλομαν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῆς συγγραφῆς 

ἀκοῦσαν ὑμᾶς πρῶτον, καϑ’ ἣν ἐδανείσαμεν τὰ χρήματα, 
καὶ τῶν μαρτύρων τῶν παραγενομένων τῷ δανείσματι" ἔπει- 

τα καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐπιδείξομεν, οἷα ἐτοιχωρύχησαν 

φη οὗτον περὶ τὸ δάνειον. λέγε τὴν συγγραφὴν, ἔπειτα τὰς 
μαρτυρίας. 

ΞΞ Ὁ ΓΟΡΒ ΟΒΨΕΝ 

᾿Εδάνεισαν ᾿“Ανδροκλῆς Σφήττιος καὶ Ναυσικράτης Καρύ- 
στιος ᾿Δρτέμωνι καὶ ᾿Απολλοδώρῳ Φασηλίταις ἀργυρίου δραχ- 

990 μὰς “τρισχιλίας ᾿ϑήνηϑεν εἰς Μένδην ἢ Σκιώνην καὶ ἐντεῦϑεν 

εἰς Βόσπορον, ἐὰν δὲ βούλωνται, τῆς ἐπ᾽ ἀριστερὰ μέχρι Βο- 
ουσϑένους καὶ πάλιν ᾿Αϑήναζε, ἐπὶ διακοσίαις εἰκοσιπέντε. τὰς 

5 χιλίας, ἐὰν δὲ μετ’ ἀρκτοῦρον ἐκπλεύσωσιν ἐκ τοῦ Πόντου ἐφ᾽ 
“Ιερὸν, ἐπὶ τριακοσίαις τὰς χιλίας, ἐπὶ οἴνου πκεραμέοις Πῆεν- 
δαίοις τρισχιλίοις, ὃς πλευσεῖται ἐκ Μένδης ἢ Σκιώνης ἐν τῇ 

εἰχοσύρῳ, ἣν “Ὑβλήσιος ναυκληρεῖ. ὑποτιϑέασι δὲ ταῦτα, οὐκ 
10 ὀφείλοντες ἐπὶ τούτοις ἄλλῳ οὐδενὶ οὐδὲν ἀργύριον, οὐδ᾽ ἐπι- 

δανείσονται. καὶ ἀπάξουσι τὰ χρήματα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου ἀν- 
τιφορτισϑέντα πάλιν ᾿Αϑήναΐζε ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ ἅπαντα. σῶω- 

ϑέντων δὲ τῶν χρημάτων ᾿Αϑήναζε, ἀποδώσουσιν οὗ δανεισά- 
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μένοι τοῖς δανείσασι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν σύυγγρα- 15 
φὴν ἡμερῶν εἴκοσιν ἀφ᾽ ἧς ἂν ἔλϑωσιν ᾿Αϑήναξε ἐντελὲς, πλὴν 
ἐχβολῆς, ἣν ἂν οἵ σύμπλοι ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλωνται, καὶ 
ἄν τι πολεμίοις ἀποτίσωσι, τῶν δ’ ἄλλων ἁπάντων ἐντελές. 

καὶ παρέξουσι τοῖς δανείσασι τὴν ὑποϑήκην ἀνέπαφον κρατεῖν, 90 

ἕως ἂν ἀποδῶσι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν συγγραφήν. 

ξὰν δὲ μὴ ἀποδῶσιν ἐν τῶ συγκειμένῳ χρόνῳ, τὰ ὑποκείμενα 
τοῖς δανείσασιν ἐξέστω ὑποϑεῖναν καὶ ἀποδόσϑαι τῆς ὑπαρχού- 

σῆς τιμῆς. καὶ ἐάν τι ἐλλείπῃ τοῦ ἀργυρίου, ὃ δεῖ γενέσϑαι 25 
τοῖς δανείσασι κατὰ τὴν συγγραφὴν, κατὰ ᾿Αρτέμωνος καὶ ᾿Δ4πολ- 
λοδώρου ἔστω ἡ πρᾶξις τοῖς δανείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἁπάν- 

τῶν καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν πανταχοῦ, ὅπου ἂν ὦσι, καϑά- 
περ δίκην ὠφληκότων καὶ ὑπερημέρων ὄντων, καὶ ἑνὶ ἑκατέρῳ ΟΦΎῪ 

τῶν δανεισάντων καὶ ἀμφοτέροις. ἐὰν δὲ μὴ εἰσβάλωσι μείναν- 
τες τὴν ἐπὶ Κυνὶ ἡμέρας δέκα ἐν “Ελλησπόντῳ, ἐξελόμενοι ὅπου 
ἂν μὴ σῦλαι ὦσιν ᾿Αϑηναίοις, καὶ ἐντεῦϑεν καταπλεύσαντες 5 

᾿Αϑήναξε, τοὺς τόκους ἀποδιδόντων τοὺς πέρυσι γραφέντας εἰς 

τὴν συγγραφήν. ἐὰν δέ τι ἡ ναῦς πάϑῃ ἀνήκεστον, ἐν ἡ ἂν 
πλέῃ τὰ χρήματα, σωτηρία ἔστω τῶν ὑποκειμένων" τὰ δὲ περι- 

γενόμενα κοινὰ ἔστω τοῖς δανείσασι. κυριώτερον δὲ περὶ τού- 10 

τῶν ἄλλο μηδὲν εἶναι τῆς συγγραφῆς. 

Μάρτυρες: Φορμίων Πειραιεὺς, Κηφισόδοτος Βοιώτιος, 

“Ἡλιόδωρος Πιτϑεύς. 

“έγε δὴ καὶ τὰς μαρτυρίας. 

 ΡΟΡΟΡΕΣ νῆϊ 15 

᾿Δρχενομίδης ᾿Αρχεδάμαντος ᾿Αναγυράσιος μαρτυρεῖ, συν- 
ϑήκας παρ᾽ ἑαυτῷ καταϑέσϑαι ᾿ἀνδροκλέα Σφήττιον, Ναυσι- 
κράτην Καρύστιον, ᾿Αρτέμωνα, ᾿Απολλόδωρον Φασηλίτας, καὶ 
εἶναν παρ᾽ ἑαυτῷ ἔτι κειμένην τὴν συγγραφήν. 

«“ἐγε δὴ καὶ τὴν τῶν παραγενομένων μαρτυρίαν. 20 

ἽΝ ΕΑ ΦΡ Ε ὶ 

Θεύδοτος ἰσοτελὴς, Χαρῖνος ᾿Επιχάρους Δευκονοεὺς, Φορ- 
μίων Κηφισοφῶντος Πειραιεὺς, Κηφισόδωρος Βοιώτιος, ᾿Ηλιό- 

δωρος Πιτϑεὺς, μαρτυροῦσι παρεῖναι, ὃτ᾽ ἐδώνεισεν ᾿Ανδοο- 
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95 πκλῆς ᾿Απολλοδώρῳ καὶ ᾿“Αρτέμωνι ἀργυρίου τρισχιλίας δραχμὰς, 
καὶ εἰδέναν τὴν συγγραφὴν καταϑεμένους παρὰ ᾿Αρχενομίδῃ 
᾿Αναγυρασίῳ. 

Κατὰ τὴν συγγραφὴν ταύτην... ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐδάνει- 

Οϑσαὰ τὰ χρήματα ᾿ΔΑρτέμωνι τῷ τούτου ἀδελφῷ, κελεύοντος τού- 
του καὶ ἀναδεχομένου, ἅπαντ᾽ ἔσεσϑαί μοι τὰ δίκαια κατὰ τὴν 
συγγραφὴν, καϑ' ἣν ἐδάνεισα, τούτου αὐτοῦ γράφοντος καὶ 
συσσημῃναμένου, ἐπειδὴ ἐγράφη. οἵ μὲν γὰρ ἀδελφοὶ οἱ τού- 

5 του ἔτι νεώτεροι ἦσαν, μειράκια κομιδῇ" οὑτοσὶ δὲ “άκριτος 
Φασηλίτης, μέγα πρᾶγμα, ᾿Ισοκράτους μαϑητὴς, οὗτος. ἦν ὃ 

πάντα διοικῶν καὶ ἑαυτῷ με τὸν νοῦν προσέχειν ἐκέλευεν. αὖ- 
τὸς γὰρ ἔφη ποιήσειν μοι τὰ δίκαια ἅπαντα καὶ ἐπιδημήσειν 

10 ᾿Αϑήνῃσι, τὸν δ᾽ ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ᾿Αρτέμωνα πλευσεῖσϑαι 

ἐπὶ τοῖς χρήμασι. καὶ τότε μὲν, ὦ ἄνδρες διπασταὶ, ὅτ᾽ ἐβού- 

λετο τὰ χρήματα λαβεῖν παρ΄ ἡμῶν, καὶ ἀδελφὸς ἔφη εἶναι καὶ 
κοινωνὸς τοῦ ᾿Δρτέμωνος, καὶ λόγους ϑαυμασίως πιϑανοὺς ἔλε- 

15 γεν. ἐπειδὴ δὲ τάχιστα ἐγκρατεῖς ἐγένοντο τοῦ ἀργυρίου, τοῦτο 
μὲν διενείμαντο καὶ ἐχρῶντο ὅ τι ἐδύκει τούτοις, κατὰ δὲ τὴν 
συγγραφὴν τὴν ναυτικὴν, καϑ᾿ ἣν ἔλαβον τοὶ χρήματα, οὔτ 

40 μέγα οὔτε μικρὸν ἔπραττον, ὡς αὐτὸ τὸ ἔργον ἐδήλωσεν. οὗ-. 
τοσὶ δὲ “άκριτος ἁπάντων ἦν τούτων ὃ ἐξηγητής. καϑ᾽ ἕκα- 
στον δὲ τῶν γεγραμμένων ἐν τῇ συγγραφῇ ἐπιδείξω τούτους 
οὐδ’ ὁτιοῦν πεποιηκότας ὑγιές. πρῶτον μὲν γὰρ γέγραπται; 
ὅτι ἐπ᾽ οἴνου κεραμίοις τρισχιλίοις ἐδανείζοντο παρ᾽ ἡμῶν τὰς 

425 τριάκοντα μνᾶς, ὡς ὑπαρχούσης αὐτοῖς ὑποϑήκης ἑτέρων τριά- 

κοντὰ μνῶν" ὥστε εἰς τάλαντον ἀργυρίου τὴν τιμὴν εἶναι τοῦ 
οἴνου καϑισταμένην σὺν τοῖς ἀναλώμασιν, ὅσα ἔδει ἀναλίσκε- 

σϑαι εἰς τὴν κατασκευὴν τὴν περὶ τὸν οἶνον᾽ τὰ δὲ τρισχί- 
ΘΖθλια ταῦτα κεράμια ἄγεσϑαι εἰς τὸν Πόντον ἐν τῇ εἰκοσόρῳ, ἣν 

“Ὑβλήσιος ἐναυπλήρει. γέγραπταν μὲν ταῦτα ἐν τῇ συγγραφῇ, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἧς ὑμεῖς ἀκηκόατε. οὗτοι δ᾽ ἀντὶ τῶν 

5. τρισχιλίων κεραμίων οὐδὲ πεντακόσια κεράμια εἰς τὸ πλοῖον ἐνέ- 

ϑεντο᾽ ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἠγοράσϑαι αὐτοῖς τὸν οἶνον, ὅσον προσ- 
ἢκε, τοῖς χρήμασιν ἐχρῶντο ὃ τι ἐδόκει τούτοις, τὰ δὲ κερά- 
μια τὰ τρισχίλια οὐδ᾽ ἐμέλλησαν οὐδὲ διενοήϑησαν ἐνθέσθαι 

10 εἰς τὸ πλοῖον κατὰ τὴν συγγραφήν. ὅτε δ᾽ ἀληϑὴ λέγω ταῦτα, 
λάβε τὴν μαρτυρίαν τῶν συμπλεύντων ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ. 
τούτοις. 
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ΒΒ ΡΒ Α, 

᾿Ερασικλῆς μαρτυρεῖ κυβερνᾶν τὴν ναῦν, ἣν “Ὑβλήσιος ἔναυ- 
πλήρει, καὶ εἰδέναι ᾿Απολλόδωρον ἀγόμενον ἐν τῷ πλοίῳ οἴνου 15 
᾿Μενδαίου κεράμια τετρακύσια πεντήκοντα, καὶ οὐ πλείω" ἄλλο 
δὲ μηδὲν ἀγώγιμον ἄγεσϑαι ἐν τῷ πλοίῳ ᾿Απολλόδωρον εἷς τὸν 
Πόντον. “Ἱππίας ᾿4ϑηνίππου “Δλικαρνασσεὺς μαρτυρεῖ συμπλεῖν 
ἐν τῇ ᾿Ὑβλησίου νηὶ διοπτεύων τὴν ναῦν, καὶ εἰδέναι ᾿4πολλό- ὃ 
δωρον τὸν Φασηλίτην ἀγόμενον ἐν τῷ πλοίῳ ἐκ Μένδης εἰς 
τὸν Πόντον οἴνου Ιενδαίου κεράμια τετρακόσια πεντήκοντα, 

ἄλλο δὲ μηδὲν φορτίον. Πρὸς τοῖςδ᾽ ἐξεμαρτύρησεν ᾿ΔΑρχάδης 
ἹΜνησωνίδου ᾿Αχαρνεὺς, Σώστρατος Φιλίππου “Ιστιαιόϑεν, Φιλ- 35 

τιάδης Κτησίου ἐκ Ξυπετέων, Ζιονύσιος Δημοκρατίδου Χολλίδης. 
Περὶ μὲν δὴ τοῦ πλήϑους τοῦ οἴνου, ὕσον ἔδει αὐτοὺς 

ἐνθϑέσϑαι εἰς τὸ πλοῖον, ταῦτα διεπράξαντο, εὐθὺς ἐντεῦϑεν ἀπὸ 950 
τοῦ πρώτου γεγραμμένου παραβαίνειν ἀρξάμενον καὶ μὴ ποιεῖν 
τὰ γεγραμμένα. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἔστιν ἐν τῇ συγγραφῇ, ὅτι ὕπο- 
τυϑέασι ταῦτ᾽ ἐλεύϑερα καὶ οὐδενὶ οὐδὲν ὀφείλοντες, καὶ ὅτι 5 
οὐδὲ ἐπιδανείσονται ἐπὶ τούτοις παρ᾽ οὐδενός. ταῦτα διαῤῥή- 
δὴν γέγραπται, ὦ ἄνδρες δικασταί. οὗτοι δὲ τί ἐποίησαν; ἀμε- 
λήσαντες τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ γεγραμμένων, δανείξζονταν παρά 

τινος νεανίσκου ἐξαπατήσαντες, ὡς οὐδενὶ οὐδὲν ὀφείλοντες" χαὶ 10 

ἡμᾶς τε παρεκρούσαντο καὶ ἔλαϑον δανεισάμενοι ἐπὶ τοῖς ἡμε- 

πέροις, ἐκεῖνόν τε τὸν νεανίσκον τὸν δανείσαντα ἐξηπάτησαν, οὐκ 
᾿ ἐπ’ ἐλευϑέροις τοῖς χρήμασι δανειζόμενοι. τοιαῦτα τούτων ἐστὶ 
τὰ κακουργήματα. ταῦτα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ σοφίσματα “ακρί- 15 
του τουτουΐ. ὅτι δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ ἐπεδανείσαντο [τὰ χρή- 
ματα παρὰ τὴν συγγραφὴν, μαρτυρίαν ἀναγνώσεται ὑμῖν αὐτοῦ 
τοῦ ἐπιδανείσαντος. λέγε τὴν μαρτυρίαν. 

τς. μδ όὰς ἐς νὰν} 

ἤάρατος ᾿Δλικαρνασσεὺς μαρτυρεῖ δανεῖσαι ᾿Απολλοδώρῳ 20 
ἕνδενα μνᾶς ἀργυρίου ἐπὶ τῇ ἐμπορίᾳ, ἣν ἦγεν ἐν τῇ ὟὝβλη- 

“ἂν ᾿Ὶ 2 » » - 

σίου νηὶ εἰς τὸν Πόντον, καὶ τοῖς ἐκεῖϑεν ἀνταγορασϑεῖσι, καὶ 

μὴ εἰδέναι αὐτὸν δεδανεισμένον παρὰ ᾿᾿Αἀνδροκλέους ἀργύριον᾽ 
᾽ ᾿ μ᾿ - 2.» 3 , }Ὶ] 3 Ἷ, 

οὐ γὰρ ἂν δανεῖσαν αὐτὸς ᾿Απολλοδώρῳ τὸ ἀργύριον. 

Αἱ μὲν πανουργίαν τοιαῦται τῶν ἀνθρώπων τούτων εἰσί. 
γέγραπται δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ συγγραφῇ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

ζῳ 

ὲῷ ωϊ 
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βίῳ Μ -ν ν α΄ ᾿ ἐπειδὰν ἀπόδωνται ἐν τῷ Πόντῳ ἃ ἦγον, ἀνταγοράξειν πάλιν 
3 

091 χρήματα καὶ ἀντιφορτίξζεσϑαι, καὶ ἀπάγειν ᾿άἀϑήναξε τὰ ἀντιφορ- 

τισϑέντα, καὶ ἐπειδὰν ἀφίκωνται ᾿4ϑήναξε, ἀποδοῦναι εἴκοσιν 
- Ξ, 2 ͵ " »᾿ 

ἡμερῶν ἡμῖν τὸ ἀργύριον δόκιμον, ἕως δ᾽ ἂν ἀποδῶσι, κρατεῖν 
- ’ δὲς Ψ δ - 

5 τῶν χρημάτων ἁπάντων ἡμᾶς, παὶ ἀνέπαφα πάντα παρέχειν 
᾿}} 3: [ - 

τούτους, ἕως ἂν ἀπολάβωμεν. γέγραπται μὲν ταῦτα οὑτωσὶ 
- -" -" τ Ε] φὸ ὦ δὲ 

ἀκριβῶς ἐν τῇ συγγραφῆ. οὗτοι δ΄, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐν- 
-" ᾿ ’ 2 , ᾿ “ " " ᾽ ᾿ 

ταῦϑα καὶ μαλιστα ἐπεδείξαντο τὴν υβριν καὶ τὴν ἀναίδειαν 
» δ 3 » - « 

10 τὴν ξαυτῶν, καὶ ὅτε οὐδὲ μικρὸν προσεῖχον τοῖς γράμμασι τοῖς 
-» - 2 [. -» -: 

γεγραμμένοις ἐν τῇ συγγραφῇ, ἀλλ᾽ ἡγοῦντο εἶναι τὴν συγγρα- 
Η ,Ά δ᾽ κ ’ 2 ᾿] 2 ΄ νι - 

φὴν ἄλλως υϑλον καὶ φλυαρίαν. οὔτε. γὰρ ἀντηγόρασαν οὐδὲν 
. δι 3 -» 

ἐντῷ Πόντῳ, οὔτε ἀντεφορτίσαντο, ὥστε ἄγειν ᾿Αϑήναζε. ἡμεῖς 
2Ξ.»ϑ »ν - 

15 δ᾽ οἱ δανείσαντες τὰ χρήματα, ἡκόντων αὐτῶν τούτων ἐκ τοῦ 

Πόντου, οὐκ εἴχομεν ὅτου ἐπιλαβοίμεϑα οὐδ᾽ ὅτου κρατοῖμεν, 
δ, “ , ρα ΟΥ̓́ 3. δ, κἱ 5» . Ὁ » κ 

ἕως [ὅτου πομισαίμεϑα τὰ ἡμέτερα αὐτῶν" οὐδ΄ ὁτιοῦν γὰρ 
νὰ τ 3 

εἰσήγαγον εἰς τὸν λιμένα τὸν ὑμέτερον οὗτοι. ἀλλὰ πεπόνϑα- 
0 μὲν καινύτατον, ὦ ἄνδρες δικασταί" ἐν γὰρ τῇ πόλεν τῇ ἡμε- 

᾿ ᾿ ἀκ ον 3 »" 2ονι ’ 2 ’ 3 ᾿ 

τέρα αὐτῶν, οὐδὲν ἀδικοῦντες οὐδὲ δίκην ὠφληκότες οὐδεμίαν. 
τΩ ̓ ὸ ΄ ΝΡ σ6 3 3. χῴν σευ ΄ ω: 

αὐτοῖς, σεσυλήμεϑα τὰ ἡμέτερ΄ αὐτῶν ὑπὸ τουτων, Φασηλιτῶν 

ὄντων, ὥσπερ δεδομένων σύλων Φασηλίταις κατ’ ᾿Αϑηναίων. 
. 2 - - 

45 ἐπειδὰν γὰρ μὴ ἐθέλωσιν ἀποδοῦναι ἃ ἔλαβον, τί ἂν ἄλλο τις 
»" « Ἁ 

ἔχοι ὄνομα ϑέσϑαι τοῖς τοιούτοις, ἢ ὅτι ἀφαιροῦνται βίᾳ τὰ 
ὃς 2 -" 

ἀλλότρια; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἀκήκοα πώποτε πρᾶγμα μιαρώτε- 
ρον, ἢ ὃ οὔτου διαπεπραγμένοι εἰσὶ περὶ ἡμᾶς, καὶ ταῦϑ᾽ ὁμο- 

ἊἊ εὖ δ ὸν ι , ᾽ 
9892 λογοῦντες λαβεῖν παρ᾽ μῶν τὰ χρημαᾶτα. ὅσα μὲν γὰρ αμφισ- 

βητήσιμά ἐστι τῶν συμβολαίων, κρίσεως δεῖται, ὦ ἄνδρες δι- 
"5 ς- «ἢ 

χασταί". τὰ δὲ παρ΄ ἀμφοτέρων ὁμολογηϑέντα τῶν συντυϑεμένων, 
τ » 

καὶ περὶ ὧν συγγραφαὶ κεῖνταν ναυτικαὶ, τέλος ἔχειν ἅπαντες. 

5 νομίζουσι, καὶ χρῆσϑαι προσήκει τοῖς γεγραμμένοις. ὅτι δὲ κα-᾿ 
Ἢ ι Ἁ 3.32 6 - ΄ 2 3 Ὸ. δι 

τὰ τὴν συγγραφὴν οὐδ΄ ὁτιοῦν πεποιήκασιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπ 
ἀρχῆς ἀρξάμενοι ἐκαχοτέχνουν καὶ ἐπεβούλευον μηδὲν ὑγιὲς 

γὼ - 3 3 » 

ποιεῖν, ὑπό τε τῶν μαρτύρων καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐξελέγχον- 
10 ται οὑτωσὶ καταφανῶς. ὃ δὲ πάντων δεινότατον διεπράξατο “16- 

(, ἈΡΎ ΤΥ ᾿ - - Ὁ 
ριτος οὑτοσὶ, δεῖ ὑμᾶς ἀκοῦσαι" οὗτος γὰρ ἦν ὃ πάντα ταῦτα 

-" ᾽ " δ 

διοικῶν. ἐπειδὴ γὰρ ἀφίκοντο δεῦρο, εἰς μὲν τὸ ὑμέτερον ἐμπό- 
᾽ , " ᾿ ἰν ’ -» 

ριον οὐ καταπλέουσιν, εἰς Φωρῶν δὲ λιμένα οὁρμέζονται," ὅς 

16 ἐστιν ἔξω τῶν σημείων τοῦ ὑμετέρου ἐμπορίου. καὶ ἔστιν ὅμοιον 
“ -" ᾿’ δ ᾿ [κέ 2 Ἵ , μι] 

εἰς Φωρῶν λιμένα ὁρμίσασϑαιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἰς «Αἴγιναν ἢ 

εἰς Μέγαρα ὑρμίσαιτο᾽ ἔξεστι γὰρ ἀποπλεῖν ἐκ τοῦ λιμένος ᾿ 
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3 « ΡΞ 

τούτου, ὅποι ἄν τις βούληται, καὶ ὁπηνίμ᾽ ἂν δοκῇ αὐτῷ. καὶ 
τὸ μὲν πλοῖον ὥρμει ἐνταῦϑα πλείους ἢ πέντε καὶ εἴκοσιν ἡἠμέ- 30 

ρας οὗτοι δὲ περιεπάτουν ἐν τῷ δείγματι τῷ ἡμετέρῳ: καὶ 

ἡμεῖς προσιόντες διελεγύμεϑα καὶ ἐκελεύομεν τούτους ἐπιμελεῖ. 

σϑα:, ὅπως ἂν ὡς τάχιστ᾽ ἀπολάβοιμεν τὰ χρήματα. οὗτοι ὃ’ 
3 » - ὡμολύγουν τε καὶ ἔλεγον, ὅτι αὐτὰ ταῦτα περαίνοιεν. καὶ ἡμεῖς 95 

τούτοις προσῇμεν, καὶ ὥμα ἐπεσκοποῦμεν, εἴ τι ἐξαιροῦνται 
; 0 Ὁ 

ποϑὲν ἐκ πλοίου ἢ πεντηκοστεύονται. ἐπειδὴ δ᾽ ἡμέραι. τε ἦσαν 
"» - 3 » 

συχναὶ ἐπιδημοῦσι τούτοις, ἡμεῖς τ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν εὑρίσκομεν 
᾿ ΒΩ ξ, , »Ἤ ’ . ὩΒῚ -" ᾽ ΄ "»" 

οὔτε ἐξῃρημένον. οὔτε πεπεντηκοστευμένον ἐπὶ ἀῷὁ ἀνόματι τῷ 038 
“- » " -Ὕ 

τούτων, ἐνταῦϑ' ἤδη μᾶλλον προσεκείιεϑα ἀπαιτοῦντες. καὶ 
᾽ - ) »" 9 

ἐπειδὴ ἠνωχλοῦμεν αὐτοῖς, ἀποκρίνεταν “όκριτος οὑτοσὶ, ὃ 
3 μὴ 3 δι 2 - 2 

ἀδελφὸς ᾿ἀρτέμωνος, ὅτι οὐκ ἂν οἷοί τ’ εἴησαν ἀποδοῦναι, ἀλλ᾽ 
“ἢ -Ὡ“ ι ΄ 2 ΄ ’ ΄ 
ἁπολῶλὲν ἀπαντὰ τὰ χρηματα.. καὶ ἔφη ““άκριτος δίκαιθν τι 5 

ἔχειν λέγειν περὶ τούτων, καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἠγα- 
- » εχ 3 

ψναχτοῦμεν μὲν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, πλέον δ’ οὐδὲν ἦν ἀγα- 
-Ὕ δ ὦ 2 - 

ψαχτοῦσιν ἡμῖν" τουτοισὶ γὰρ οὐδ᾽ ὁτιρῦν ἔμελεν. οὐδὲν δὲ 
τ 3 » 
ἧττον ἠρωτῶμεν αὐτοὺς, ὅντινα τρύπον ἀπολωλότ᾽ εἴῃ τὰ χρή- 10 

΄ » 

ματα, «“άκριτος δ᾽ οὑτοσὶ ναυαγῆσαι ἔφη τὸ πλοῖον παῤαπλέον 

ἐκ Παντικαπαίου εἰς Θευδοσίαν᾽ ναυαγήσαντος δὲ τοῦ πλοίου, 
3 -» »" »" - 

ἀπολωλέναι τὰ χρήματα τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς ἑαυτοῦ, ἃ ἔτυχεν ἐν 
» ,ὔ , ὃ » ᾿ ΄ ’ , : σ κι 

τῷ πλοίῳ ἐνόντα ἐνεῖναι δὲ τάριχός τε καὶ οἶνον Κῷον καὶ 15. 
“η42. "» Ἀ “ ΄ " 3 , 2) 
ἄλλ ἅττα, καὶ ταῦτα παντὰ ἔφασαν ἀντιφορτισϑέντα μέλλειν 

3 ,. 3 ’ “ Ἁ ΕῚ ; ΕῚ -- ᾿ Α΄ Ἐν Π 

αὐτοὶ ἄγειν “ϑηναζε, εἰ μὴ ἀπώλετο ἐν τῷ πλοίω. καὶ ἃ μὲν 
-« 3... 9 »" ᾿ " 2 

ἔλεγε, ταῦτ᾽ ἦν. ἄξιον δ᾽ ἀκοῦσαν τὴν βδελυρίαν τῶν ἀνϑρώ: 
᾿ ᾿ } ’ , Ἁ " - " 

πῶν τουτωνὺ καὶ τὴν ψευδολογίαν. πρὸς τὲ γὰρ τὸ πλοῖον τὸ 40 
- 3οχ 3 Β΄ -οἰν , 3,13" 3 Γ ο 

ναυαγῆσαν οὐδὲν ἣν αὐτοῖς συμβόλαιον, ἀλλ᾽ ἦν ἕτερος ὁ δὲ: 

δανεικὼς ᾿Αϑήνηϑεν ἐπὶ τῷ ναύλῳ τῷ εἰς τὸν Πόντον καὶ ἐπ᾽ 
» - 2 ᾿ - 

αὐτῷ τῷ πλοίῳ, (᾿Αντίπατρος ὄνομα ἦν τῷ δεδανεικότι, Κιτ: 
Ἁ ᾿Ὶ ’ ,ὔ ’ Α “" 3 , ΄ 

τιεὺς τὸ γένος, τὸ, τὸ οἰνάριον τὸ Κῷον, ὀγδοήκοντα στάμνοι 98 
4 ΄ -" 

ἐξεστηκότος οἴνου, καὶ τὸ τάριχος ἀνθρώπῳ τινὶ γεωργῷ παρε- 

πομίζετο ἐν τῷ πλοίῳ ἐκ Παντικαπαίου εἰς Θευδοσίαν, τοῖς ἐρ- 
- Ξ ᾿ 5 “ Π 

γάταις τοῖς περὶ τὴν γεωργίαν χρῆσϑαι. τί οὖν ταύτας τὰς 
’ , 5ε.ι ᾿ ͵ ’ , ι 

προφάσεις λέγουσι; οὐδὲν γὰρ προσήκει. καί μοι λαβὲ τὴν θ54 
᾿ -" ᾿ ᾿] ) , Ω’ 2: ’ὔ 3 

ἐαρτυρίαν, πρῶτον μὲν τὴν Αἀπολλωνίδουν, οτι ᾿Αντίπατρος ἦν 
» ᾽ 96 6 - 4 - ὁ δανείσας ἐπὶ τῷ πλοίῳ, τούτοις δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν προσήκει τῆς 

ναυαγίας, ἔπειτα τὴν ᾿Ερασικλέους καὶ τὴν ᾿Ιππίου, ὅτί ὀγδοή- 
ποντὰ περάμια μόνα παρήγετο ἐν τῷ πλοίῳ. 0 9 

πο. θη, ᾿ ἙΈ Έ 
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᾿Απολλωνίδης ““λικαρνασσεὺς μαρτυρεῖ εἰδέναν δανεϊδαντὰ 
᾿Αντίπατρον, Κιττιέα τὸ γένος, χρήματα ᾿Ὑβλησίῳ εἷς τὸν Πόν- 
τον ἐπὶ τῇ νηὶ, ἣν “Ὑβλήσιος ἐναυκλήρει, καὶ τῷ ναύλῳ τῷ εἰς 

10 τὸν Πόντον᾽ ποινωνεῖν δὲ καὶ αὐτὸν τῆς νεὼς ᾿Ὑβλησίῳ, καὶ 
- - “- , τὶ « 

συμπλεῖν ἑαυτοῦ οἰκέτας ἐν τῇ νηϊ᾽ καὶ ὅτε διεφρϑάρη ἡ ναῦς, 

παρεῖναι τοὺς οἰκέτας τοὺς ἑαυτοῦ, καὶ ἀπαγγέλλειν ἑαυτῷ, καὶ 

ὅτι ἡ ναῦς κενὴ διεφϑάρη παραπλέουσα εἰς Θευδοσίαν ἐκ Τίαν- 

15 τικαπαίου. ᾿Ερασιπλῆς μαρτυρεῖ συμπλεῖν ᾿Ὑβλησίῳ κυβερνῶν 

τὴν ναῦν εἰς τὸν Πόντον" καὶ ὅτε παρέπλει ἡ ναῦς εἰς Θευ- 

δοσίαν ἐκ Παντικαπαίου, εἰδέναν κενὴν τὴν ναῦν παραπλέου- 

σαν, καὶ ᾿Απολλοδώρου αὐτοῦ τοῦ φεύγοντος νυνὶ τὴν δίκην 

40 μὴ εἶναι οἶνον ἐν τῷ πλοίῳ, ἀλλὰ παράγεσϑαι τῶν ἐκ τῆς 
ὼ ο 

Θευδοσίας τινὶ οἴνου Κῷα κεράμια περὶ ὀγδοήκοντα. “Ἱππίας 

᾿Αϑηνίππου “Δλικαρνασσεὺς μαρτυρεῖ συμπλεῖν “Ὑβλησίῳ διο- 
΄ " ϑιο ὑξς .. ἮΣ , τ » , 

πτεύων τὴν ναῦν" καὶ ὅτε παρέπλει ἡ ναῦς εἰς Θευδοσίαν ἐκ 
25 Παντικαπαίου, ἐνθέσϑαι ᾿“πολλόδωρον εἰς τὴν ναῦν ἐρίων ἀγ- 

γεῖον ἕν ἢ δύο, καὶ ταρίχους κεράμια ἕνδεκα ἢ δώδεκα, παὲ 
» “-.3Ψ 

δέρματ᾽ αἴγεια, δύο δέσμας 1) τρεῖς, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. Πρὸς τοῖοδ᾽ 
ἐξεμαρτύρησεν Εὐφίλητος Ζαμοτίμου ᾿Αφιδναῖος, “Ἱππίας Τι- 

Οϑϑμοξένου Θυμαιτάδης, Σώστρατος Φιλίππου “Ἰστιαιόϑεν, ᾿Αρχε- 
ψομέδης Στράτωνος Θριάσιος, Φιλτιάδης Κτησιπλέους Ξυπεταιών. 

Ἢ μὲν ἀναίδεια τοιαύτη τῶν ἀνθρώπων τουτωνί ἐστιν. 
ὃ» 7 ΘΠ Ὁ ἐσ Η . ἂν Α δ᾽. 3 ι 
ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἀνδρες δικασταὶ, ἐνθυμεῖσθε πρὸς ὑμᾶς αὐὑτοῦς, 

6 εἴ τινας πώποτ᾽ ἴστε ἢ ἀκηκόατε ἐκ τοῦ Πόντου οἶνον ᾿4ϑή- 
9 , ἂς "» Ἢ ὦ - 4 

ναΐζε κατ ἐμπορίαν δεαριμουμέοάι, ἀλλὼς τὲ παὶ ϑέθον, στὰν ιν. 
΄ ἰ- - 

δήπου τοὐναντίον εἰς τὸν Πόντον οἶνος εἰσάγεται ἐκ τῶν τό- 
σῶν τῶν περὶ ἡμᾶς, ἐκ Πεπαρήϑου καὶ Κῶ, καὶ Θάσιος καὶ 

10 [Μενδαῖος, καὶ ἐξ ἄλλων τινῶν πόλεων παντοδαπύς" ἐκ δὲ τοῦ 
, Ἐν ΤΡ. (ὦ τι ." 7 “ ΄ 3'...,6. ὃ 

Πόντου ἕτερά ἐστιν ἃ εἰσάγεταν δεῦρο. κατεχόμενον δ᾽ ὧφ 
ἡμῶν καὶ ἐλεγχόμενον, εἴ τι περιγένοιτο τῶν χρημάτων ἐν τῷ 
Πόντῳ, ἀπεκρίνατο “ἄκριτος οὑτοσὶ, ὅτι ἑκατὸν στατῆρες Κυ- (2 9 9 ᾽ τὴ0 

15 ξικηνοὶ περιγένοιντο, καὶ τοῦτο τὸ χρυσίον δεδανεικῶς εἴη ὅ 
3 }] 2 “" - Υ ΄ ᾿ ; «ἢ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ἀζοντῳ ναυκλήρῳ τινὶ Φαφβίτῃ; πολίδῃ 

καὶ ἐπιτηδείῳ ξαυτοῦ, καὶ οὐ δύναιτο κομίσασθαι, ἀλλὰ σχεδὸν 
3 " 7) ᾿ » Ὡ 8. 42 ᾿ τι ᾿ , 

τὶ ἀπολωλὸς εἴη καὶ τοῦτο. ταῦτ᾽ ἐστὶν, ἃ ἔλεγε «άκριτὸς 
ο ’ Φ δὲ »» ι 3 » έ Φο ΨὉ ὃ ὃ Γ 

οὐτοσί. ἢ συγγραφῃ οὐ ταῦτα λέγει, ὦ ἀνὄρες δικασταιν 
3 3 ᾿ 3 ΄ 3 

40 ἀλλ᾽ ἀντιφορτισαμένους ἀπάγειν κελεύει ᾿Αϑήναξε, οὐ δανεί- 
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ξεινὶ τούτους ὅτῳ ἂν βούλωνται ἐν τῷ Πόντῳ τὰ ἡμέτερα ἄνευ 
ἡμῶν, ἀλλ᾽ ᾿4ϑήναζε παρέχειν ἀνέπαφα ἡμῖν, ἕως ἂν [ἡμεῖς 7 
ἀπολάβωμεν τὰ χρήματα, . ὅσ᾽ ἐδανείσαμεν. καί μον ἀναγίγνωσκε 
τὴν συγγραφὴν πάλιν. ᾿Ωἤ 

Ν 

ΦΥΤΓΡ Ὁ ὩΪ 

᾿Ἔδάνεισαν ᾿ἀνδροκχλῆς Σφήττιος καὶ Ναυσικράτης Καρύ- 

στιος ᾿Δρτέμωνι καὶ ᾿Απολλοδώμῳ Φασηλίταις ἀργυρίου δραχ- 
μὰς τρισχιλίας ᾿ϑήνηϑεν εἰς ἹΜένδην ἢ Σκιώνην καὶ ἐντεῦϑεν 

εἰς Βόσπορον, ἐὰν δὲ βούλωνται, τὴν ἐπ᾿ ἀριστερὰ μέχρι Βορυ- 986 
σϑένους καὶ πάλιν ᾿4ϑήναζε, ἐπὶ τόκῳ διακοσίαις εἰκοσιπέντε 

᾿Ὶ , ἣ " ᾽ -" ΄ ΕῚ - ’, 

τὰς χιλίας, ἐὰν δὲ μετὰ ἀρχτοῦρον ἐκπλεύσωσιν ἐκ τοῦ Ποὸν- 

του ἐφ᾽ “Ιερὸν, ἐπὶ τριακοσίαις τὰς χιλίας, ἐπὶ οἴνου περαμίοις 5 
ἹΜενδαίοις τρισχιλίοις, ὃς πλευσεῖται ἐκ Μένδης ἢ Σκιώνης ἐν 

τῇ εἰκοσύρῳ, ἣν “Ὑβλήσιος ναυκληρεῖ. ὑποτυϑέασι δὲ ταῦτ᾽, 
3 ᾽ , Ω 3 Α εν" ᾽ ΄ ᾽ 7 

οὐκ ὀφείλοντες ἐπὶ τούτοις ἄλλῳ οὐδενὶ οὐδὲν ἀργύριον, οὐδ 

ἐπιδανείσονται. καὶ ἀπόξουσι τὰ χρήμοτα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου 10 
ἀντιφορτισϑέντα ᾿Αϑήναξε πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ ἅπαντα. 
σωϑέντων δὲ τῶν χρημάτων ᾿4ϑήναζε, ἀποδώσουσιν οἵ δανεισά- 
μενον τοῖς δανείσασι τὸ γιγνύμενον ἀργύριον πατὰ τὴν συγγρα- 
φὴν ἡμερῶν εἴχοσιν ἀφ’ ἧς ἂν ἔλθωσιν ᾿ϑήναζε ἐντελὲς, 
πλὴν ἐκβολῆς, ἣν ἂν οἵ σύμπλοι κοινῇ ψηφισάμενον ἐκβάλων- 15 
ται, καὶ ἄν τι πολεμίοις ἐκτίσωσι, τῶν δ᾽ ἄλλων ἁπάντων ἐν- 
τελές. καὶ παρέξουσι τοῖς δανείσασι τὴν ὑποϑήκην ἀνέπαφον 

κρατεῖν, ἕως ἂν ἀποδῶσι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν 
συγγραφήν. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶσιν ἐν τῷ συγκειμένῳ χρόνῳ, τὰ 20 
ὑποκχείμευα τοῖς δανείσασιν ἐξέστω ὑποϑεῖναι καὶ ἀποδύσϑαι τῆς 

ὑπαρχούσης τιμῆς. καὶ ἐάν τι ἐλλείπῃ τοῦ ἀργυρίου, ὃ δεῖ 
γενέσϑαι τοῖς δανείσασι κατὰ τὴν συγγραφὴν, παρὰ ᾿ΔΑρτέμω- 
ψος καὶ ᾿Απολλοδώρου ἔστω ἡ πρᾶξις τοῖς δανείσασν καὶ ἐκ 25 

τῶν τούτων ἁπάντων καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν πανταχοῦ, ὅπου 
ἂν ὦσι, καϑάπερ δίκην ὠφληπότων καὶ ὑπερημέρων ὄντων, καὶ 
ἑνὶ ἑκατέρῳ τῶν δανεισάντων καὶ ἀμφοτέοοις. ἐὰν δὲ μὴ ἐσβά- 

) Γ κι ᾿ 2... .Φ ΄ 
λωσι μείναντες τὴν ἐπὶ Κυνὶ ἡμέρας δέκα ἐν ᾿Ελλησπόντῳ, ἐξε- 097 

λόμενον ὅπου ἂν μὴ σῦλα ὦσιν ᾿4ϑηναίοις, καὶ ἐντεῦϑεν κα- 
, ᾽ ᾿, ν ΄ 3 ΄ ᾿ , 

ταπλεύσαντες ᾿4ϑηναΐζε, τοὺς τόκους ἀποδόντων τοὺς πέρυσε 
Α ’ κι ᾿ κἱ - ΄ 5 [2 

γραφέντας εἰς τὴν συγγραφήν. ἐὰν δέ ἐν ἡ ναῦς πάϑῃ ἀνηκε- 

στον, ἐν ἧ ἂν πλέῃ τὰ χρήματα, σωτηρία ἔστω τῶν ὑποκει- 5 
Ε3 
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»-Ἢ ΄ 

μένων" τὰ δὲ περιγενύμενα κοινὰ ἔστω τοῖς δανείσασι. «υριῶν 

τερον δὲ περὶ τούτων ἄλλο μηδὲν εἶναι τῆς συγγραφῆς. ' 

Μάρτυρες. Φορμίων Πειραιεὺς», Κηφισόδοτος Βοιώτιον» 

“Ἡλιόδωρος Πιτϑεύς. 

10 Πότερον, ὦ ἄνδρες ἡἀπβνύηόν δανείζειν κελεύει τούτους ξ 

συγγφαφὴ τὰ ἡμέτερα, καὶ ταῦτ᾽ ἀνθρώπῳ, ὃν ἡμεῖς οὔτε γι- 

νώσκομεν οὔϑ᾽ ἑωράκαμεν πώποτε, ἢ ἀντιφορτισαμένους κομί- 

σαι ᾿Δϑήναξε καὶ φανερὰ ποιῆσαν ἡμῖν καὶ ἀνέπαφα παρέχειν ; 

15 ἡ μὲν γὰρ συγγφαφὴ οὐδὲν κυριώτερον ἐᾷ εἶναι τῶν ἐγγεγραμ- 

μένων, οὐδὲ προσφέρειν οὔτε νόμον οὔτε ψήφισμα οὔτ᾽ ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν πρὺς τὴν συγγραφήν. τούτοις δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 

οὐδὲν ἐμέλησε τῆς συγγραφῆς ταύτης , ἀλλὰ τοῖς ἀρήμασιν ἐχρῶν- 
90 τὸ τοῖς ἡμετέροις ὥσπερ ἰδίοις οὖσιν αὑτῶν οὕτως εἰσὶν οὗτοε 

. φωκοῦργον σοφισταὶ καὶ ἄδικοι ἄνθρωποι. ἐγὼ δὲ μὰ τὸν Δία 
Ἁ γ᾿ κ ᾿ Α Ω 9 Π ͵ 2 ,ὔ βιι 

τὸν ἄνακτα καὶ τοὺς ϑεοὺς ἅπαντας οὐδενὶ πώποτ᾽ ἐφϑόνησα, 
οὐδ᾽ ἐπετίμησα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐδὲν, εἴ τις βούλετοι σο- 

46 φιστὴς εἶναι καὶ ᾿Ισοκράτεν ἀργύριον ἀναλίσκειν " μαινοίμην γὰᾳ 

ἂν, εἴ τί μοι τούτων ἐπιμελὲς εἴη. οὐ μέντοι γε μὰ Δία οἵο- 
μαΐ γε δεῖν ἀνθρώπους καταφρονοῦντας καὶ οἰομένους δεινοὺς 

εἶνων ἐφίεσϑοαι τῶν ἀλλοτρίων οὐδ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι τῷ λόγῳ 
- ι -" »" 

038 πιστεύοντας᾽ πονηροῦ γὰρ ταῦτά γ᾽ ἐστὶ σοφιστοῦ καὶ οἰμωξο- 
, ͵ 7 ο ᾿ 8'΄. “00,0... ὦὕὦΨ ᾿ ΕῚ ΝᾺ ’ 

μένου. «““άκριτος δ᾽ οὐτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐ τῷ δικαίῳ 

πιστεύων εἰσελήλυϑε ταύτην τὴν δίκην, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς εἰδὼς τὰ 
πεπραγμένα ξαυτοῖς περὶ τὸ δάνεισμα τοῦτο καὶ οἰόμενος δει- 

᾿ 5. ν ὃ ,ὕ Υ -“ δι. 2. δὲ μ , 
5. νὸς εἶναν καὶ ϑοδίως λόγουρ πρϑμῖδθοι περὶ ἀδίκων πραγμᾶ« 

των οἴεταν παράξειν ὑμᾶς, ὅποι ἂν βούληται. ταῦτα γὰρ ἐπαγ- 
΄ Η Χ ἶἷ τ ἌΡ , ,-»" . ᾿ 

γέλλεταν καὶ δεινὸς εἶναι, καὶ ἀργύριον αἴτεῖ, καὶ μαϑητας συλ. 

λέγει, περὶ αὐτῶν τούτων ἐπαγγελλόμενος παιδεύειν. καὶ πρῶ- 
ἼΟ τον μὲν τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἑαυτοῦ ἐπαίδευσε τὴν παιδείαν ταύ- 

«᾿ δ » » , " Ν Ξ 49 
την, ἣν ὑμεῖς αἰσϑαάνεσϑε πονηρὰν καὶ ἀδικον, ὦ ἄνδρες δὲ- 

κασταὶ, δανείζεσϑαν ἐν τῷ ἐμπορίῳ ναυτικὰ χρήματα, καὶ ταῦτ᾽. 
ἀποστερεῖν καὶ μὴ ἀποδιδόναι. πῶς ἂν γένοιντο πονηρότερον, 

15 ἄνϑρωποι, ἢ τοῦ παιδεύοντος τὰ τοιαῦτα, ἢ αὐτῶν [τούτων] 

τῶν παιδευομένων; ἐπειδὴ οὖν δεινύς ἐστι καὶ πιστεύει τῷ λέ- 
γειν καὶ ταῖς χιλίαις δραχμαῖς, ἃς δέδωκε τῷ διδασκάλῳ, πελεύ-. 

Ἂ.... "ἢ: 4 εἶν κῖ. 6 ᾿ ΄ 3 3 " ΕΙ 
σατε αὐτὸν διδάξαι ὑμᾶς, ἢ ὡς τὰ χρήματ᾽ οὐκ ἔλαβον παρ΄. 

40 ἡμῶν, ἢ ὡς λαβόντες ἀποδεδώκασιν, 1] ὅτε τὰς ναυτικὰς συγ 
, 3 » , 35 : ὡ» ΄ ἕω 

γραφὰς οὐ δεῖ κυρίας εἶναι, ἢ ὡς δεῖ ἀλλο τὸ χρήσασϑαι τοῖς. 

χρήμασιν, 2) ἐφ᾽ οἷς ἔλαβον κατὰ τὴν συγγραφήν. τούτων ὅ τε 



ΠΡΟΣ ΠΑΚΡΙΤΟΥ͂ ΠἩΑΡΑΓΡΑΦΗΝ. ὃδ 
; ὋΝ ξ: 5 ἃ 

βούλεται πεισάτω ὑμᾶς. καὶ ἔγωγε καὶ αὐτὸς συγχωρῶ σοφώ- 
- Α δ΄. αὦ -»" 

τατον εἶναι τοῦτον, ἐὰν ὑμᾶς πείσῃ τοὺς περὶ τῶν συμβο- 35 
" » - Σ 9443 ΠΥ 3.9 Εν 

λαίων τῶν ἐμπορικῶν δικάζοντας. ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι οὐδὲν “ἂν 
’,ὔ “-7] 3 , τ » ͵ » »" " Α 

τουτῶν οἷος τ΄ εἴη οὗτος οὔτε διδαξαν οὔτε πεῖσαι. χωρὶς δὲ 
- » Ε. 

τούτων, φέρε πρὸς τῶν ϑεῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἰ τούὐναν- 
7 

τίον συμβεβήκει, καὶ μὴ ὃ τούτου ἀδελφὸς ὃ τετελευτηκὼς 039 
δὰ ι , δα ἿΝ “ἡ , , ΓΝ 

ἐμοὶ ὥφειλε τὰ χρήματα, α'λλ᾽ ἐγὼ τῷ τούτου τάλαντον ἡ 0γ- 
΄ - Ἃ , Ἧς δ 8 3... ὄὃι ᾽ν ν 

δοήκοντα μνᾶς ἢ πλέον ἢ ἕλαττον, ἀρ ἂν οἴεσϑε “ακριτον 
᾿ ; ΞΘ, Α 3 Ἁ 2 , Ψ' 

τουτονὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοὺς αὐτοὺς λόγους λέγειν, οἵσπερ 5 
5 “- 

γυνὶ κατακέχρηται, ἢ φάσκειν ὧν αὐτὸν οὐκ εἶναι κληρονόμον 
-" » -“» 3 - 

καὶ ἀφίστασϑανι τῶν τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ οὐκ ἂν πάνυ πικρῶς 
εἰσπράττειν με, ὥσπερ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων εἰσπέπρακται, εἴ 

- , , 

τίς τι ἐκείνῳ τῷ τετελευτηκότι ὥφειλεν ἢ ἐν Φασηλίδι ἢ ἄλλο- 10 
ξ.....ὲἅ δ 

ϑί που; καὶ εἴ γέ τις ἡμῶν φεύγων δίκην ὑπὸ τούτου παρα- 
’, ΄ 

γραφὴν ἐτύλμησε παραγράφεσθϑαι, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δί- 
3 δὰ σ 2 ’ κ᾿ εν ᾿ ᾿ 6, “δὰ 

σὴν, εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἠγανάκτει ἂν οὗτος καὶ ἐσχετλίαζξε πρὸς ὑμᾶς, 
, ΄ ἕ ᾿ » » ΄ ε » ᾿ 

δεινὰ φάσκων πάσχειν καὶ παρανομεῖσϑαι, εἰ μή τις αὐτῷ τὴν 15 
-" ᾿ 

δίχην ψηφιεῖται εἰσαγώγιμον εἶναι ἐμπορικὴν οὔσαν. ἔπειτα, 
ν᾿ - »"Ἤ 5 
ὦ “άκριτε, σοὶ μὲν τοῦτο δίκαιον δοχεῖ εἶναι, ἐμοὶ δὲ διὰ τί 

3 3 « ᾽ 

οὐκ ἔσται; οὐχ ἅπασιν ἡμῖν οἵ αὐτοὶ νόμοι γεγραμμένοι εἰσὶ 
»" » 3 

καὶ τὸ αὐτὸ δίκαιον περὶ τῶν ἐμπορικῶν δικῶν; ἀλλ᾽ οὕτω βδε- 90 
λυρός τίς ἐστι καὶ ὑπερβάλλων ἅπωντας ἀνθρώπους τῷ πονη- 
ρὸς εἶναι, ὥστ᾽ ἐπιχειρεῖ πείϑειν ὑμᾶς ψηφίσασϑαι, μὴ εἰσαγώ- 

γιμον εἶναι τὴν ἐμπορικὴν δίκην ταυτηνὶ, δικαζόντων ὑμῶν 
3 

νυνὶ τὰς ἐμπορικὰς δίκας. ἀλλὰ τί κελεύεις, ὦ “άκριτε; μὴ 95 
ἵκανὸν εἶναι ἡμᾶς ἀποστερεῖσθαι ἃ ἐδανείσαμεν χοήματα ὑμῖν, 

᾿ “ ᾿ [4 » νάβν, ιν “ὦ Α 

ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ δεσμωτήριον παραδοϑῆναν ὑφ᾽ ὑμῶν προσό- 
Α -" ᾽ 

φλοντας τὰ ἐπιτίμια, ἐὰὲν μὴ ἐκτίνωμεν; καὶ πῶς οὐκ ἂν δει- 
νὸν εἴη καὶ σχέτλιον καὶ αἰσχρὸν ὑμῖν, ὦ ἄνδοες δικασταὶ, εἰ 

δ Ν »" ᾿ ὔ" ὃ , , ᾿ σῖ δανείσαντες ἐν τῷ ἐμπορίῳ τῷ ὑμετέρο) χρήματα ναυτικὰ καὶ 940 
« 3 3 

ἀποστερούμενοι ὑπὸ τῶν δανεισαμένων καὶ ἀποστερούντων ἀπά- 
γοιντο εἰς τὸ δεσμωτήριον; ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ “όάκριτε, ἃ τουτου- 
σὶ πείϑεις; ἀλλὰ ποῦ χρὴ δίπην λαβεῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 5 

» » 2 -“ 
περὶ τῶν ἐμπορικῶν συμβολαίων; παρὰ ποίᾳ ἀρχῇ; ἢ ἐν τίνι 

-νὕΡ πο 3 

χούνῳ; παρὼ τοῖς Ἕνδεκα; ἀλλὰ τοιχωρύχους καὶ κλέπτας καὶ 
᾿ " , ᾿ ᾿ ΄ ςς ΄ ᾿ 

τοὺς ἄλλους κακούργους τοὺς ἐπὶ ϑανάτῳ οὗτοι εἰσαγουσιν. 10 
3 - ᾽ - » ἀλλὰ παρὰ τῷ ἄρχοντι; οὐκοῦν ἐπικλήρων καὶ ὀρφανῶν καὶ 
τῶν τοκέων τῷ ἄρχοντι προστέταχται ἐπιμελεῖσϑαι. ἀλλὰ νὴ 

Α πὰ »" 2 7 3 2 Φ 

Δία παρὰ τῷ. βασιλεῖ; ἀλλ᾽ οὐκ ἐσμὲν γυμνασίαρχον, οὐδὲ ἀσε- 
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15 βείας οὐδένα γραφύμεϑα. ἀλλ᾽ ὃ πολέμαρχος εἰσάξει; ἀποστα» 
σίου γε καὶ ἀπροστασίους οὐχοῦν ὑπόλοιπόν ἐστιν οἱ στρατη- 
γοί; ἀλλὰ τοὺς τριηράρχους καϑιστᾶσιν [ οὗτοι εἰσάγοντες εἰς 
τὸ δικαστήριον], ἐμπορικὴν δὲ δίκην οὐδεμίαν εἰσάγουσιν. ἐγὼ 
δ᾽ εἰμὴ ἔμπορος, καὶ σὺ ἀδελφὸς καὶ κληρονόμος ἑνὸς τῶν ἐμ- 

40 πόρων καὶ τοῦ λαβόντος παρ’ ἡμῶν τὰ ἐμπορικὰ χρήματα. ποῖ 
οὖν δεῖ ταύτην εἰσελϑεῖν τὴν εὐμες δίδαξον, ὡ ““άκριτε » μό- 

ψον δίκαιόν τι λέγων καὶ κατὰ τοὺς νόμους. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν 

οὕτω δεινὸς ἄνθρωπος οὐδεὶς; ὅστις ἂν περὶ τούτων τῶν πραγμά- 

95 τῶν ἔχοι τι δίκαιον εἰπεῖν. οὐ τοίνυν ταῦτα μόνον, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, δεινὰ ἐγὼ πάσχω ὑπὸ “ακρίτου τουτουΐ, ἀλλὰ καὶ 
χωρὶς τοῦ ἀποστερεῖσϑαν τὰ χρήματα καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους 

κινδύνους ἀφικόμην ἂν τὸ τούτου μέρος, εἰ μή μον ἡ συγγρα- 
941 φὴ ἐβοήϑει ἡ πρὸς τούτους καὶ ἐμαρτύρει, ὅτι εἰς τὸν Πόντον 

ἔδωκα τὰ χρήματα καὶ πάλιν ᾿Δϑήναζε. ἴστε γὰρ δήπου, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, τὸν νόμον ὡς χαλεπός ἐστιν, ἐάν τις ᾽4ϑη- 

5 ναίων ἄλλοσέ πῃ σιτηγήσῃ ἢ Αϑήναζε, ἢ χρήματα δανείσῃ εἰς 
ἄλλο τι ἐμπόριον ἢ τὸ ᾿4ϑηναίων, οἷαι ξημίαν περὶ τούτων εἶς- 
σὶν, ὡς μεγάλαν καὶ δειναί. μᾶλλον δ᾽ αὐτὸν ἀνάγνωθι αὖ- 

τοῖς τὸν νύμον, ἵν᾿ ἀκριβέστερον μάϑωσι. 

Νυνο- Μ ΘΣΙ 

10 ᾿ΔΑργύριον δὲ μὴ ἐξεῖνων ἐκδοῦναι ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν μετοῖ- 
πῶν τῶν ᾿Αϑήνῃσι μετοικούντων μηδενὶ, μηδὲ ὧν οὗτοι κύ- 
οιοέ εἰσιν, εἰς ναῦν, ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον ᾿Αϑήναζε 
καὶ τἄλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἑκάστου αὐτῶν. ἐὰν δέ τις ἐκδῷ 

16 παρὰ ταῦτ᾽, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου 
πρὸς τοὺς ἐπιμελητὰς, καϑ'᾽ ἃ περὶ τῆς νεὼς καὶ τοῦ σίτου εἴ- 
ρηται, κατὰ ταῦτα. καὶ δίκη αὐτῷ μὴ ἔστω περὶ τοῦ ἀργυ- 
οίου, ὃ ἂν ἐκδῷ ἄλλοσέ πῃ ἢ ̓ Αϑήναξε, μηδὲ ἀρχὴ εἰσαγέτω 
περὺ τούτων μηδεμία. 

20 Ὃ μὲν νόμος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὕτω χαλεπός ἔστιν 

οὗτοι δ᾽ οἵ μιαρώτατοι ἀνθρώπων ἁπάντων, γεγραμμένον διαῤ- 
ῥήδην ἐν τῇ συγγραφῇ, ᾿ά4ϑήναζε πάλιν ἥκειν τὰ χρήματα, εἰς 
Χίον ἐπέτρεψαν καταχϑῆναι, ἃ ἐδανείσαντο ᾿Αϑήνηϑεν παρ᾽ 

ῶ5 ἡμῶν. δανειζομένου γὰρ ἐν τῷ Πόντῳ τοῦ ναυκλήρου τοῦ 
Φασηλίτου ἕτερα χρήματα παρά τινος Χίου ἀνθρώπου, οὐ φά- 

ὅκοντος δὲ τοῦ Χίου δώσειν, ἐὰν μὴ ὑποϑήκην λάβῃ πάνϑ᾽, ὅσ᾽ 
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9ἦν περὶ τὸν ναύκληρον, καὶ ἐπιτρέπωσι ταῦτα οἱ πρότερον δὲ- 
-" ἰ Ά -» 

δανεικότες, ἐπέτρεψαν ταῦτα ὑποθήκην γενέσϑανι τῷ Χίῳ τὰ 943 
-» ἐπ ΄ 

ἡμέτερα, ποὶ πύριον γενέσϑαι ἐκεῖνον ἁπάντων. καὶ οὑτωσὶ 
» , ᾽ - ΄ Ἁ - ’ [2 

ετέπλεον ἐπ τοῦ Πόντου μετὰ τοῦ Φασηλίτου ναυκλήρου «καὶ 
» » ΄ [ἡ - 

μετὰ τοῦ Χίου τοῦ δεδανεικύτος, καὶ ὁρμίζονταν ἐν Φωρῶν λι- 
’ 5 δ 

μένι, εἰς δὲ τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον οὐχ ὡρμίσαντο" καὶ νυνὶ, 5 
Ξ ᾽ 

ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰ ᾿4ϑήνηϑεν δανεισθϑέντα χρήματα εἰς τὸν 
-" ’ 3 ; 

Πόντον καὶ πάλιν ἐκ τοῦ Πόντου ᾿Δϑήναξε εἰς Χίον κατηγμέ- 
» Ξ5 3 ψΨ .δ » 

νὰ ἐστὶν ὑπὸ τούτων. ὅπερ οὖν ἐν ἀρχῇ ὑπεϑέμην τοῦ λόγου, 
[7 ι σ “- 3 » ἡδὲ εξ -» ’, δ ΡΞ ᾿ 10 

[ὅτι] καὶ ὑμεῖς ἀδικεῖσϑε οὐδὲν ἧττον τῶν δόντων ἡμῶν τὰ 
- Ε] 4 » » χρήματα. σμοπεῖτε δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πῶς οὐκ ἀδικεῖσϑε, 

’ -" “ » Ἐ » Ξ: ἐπειδὰν τις τῶν νύμων τῶν ὑμετέρων χρείττων ἐγχειρῇ εἶναι, 
᾿ Ἁ Ε] » 

καὶ τὰς συγγραφὰς τὰς ναυτικὰς ἀκύρους ποιῇ καὶ καταλύῃ, 
᾿ ᾿ ͵ ᾿ Ὁ τυ ας ᾽ Χί ᾿ Δί , 3 15 καὶ τὰ χρήματα τὰ παρ᾽ ἡμῶν εἰς Χίον νὴ Δία φαίνηται ἀπε- 

᾿ -" 3 ᾽ - μω -»"- πε -"Ἢ 

σταλκώς. πῶς οὐ" ἀδικεῖ ὁ τοιυῦτος ἄνϑρωπος καὶ ὑμᾶς; ἐμοὶ 
᾿ (ν " τ.» ᾿ ΄ ς ΄ , 

μὲν οὖν ἐστὶν, ὦ ἀνδρες δικασταὶ, πρὴς τούτους ὁ λύγος" τού- 
Ἁ 

τοις γὰρ ἔδωχα τὰ χρήματα, τούτοις δ᾽ ἔστω πρὸς τὸν ναύ- 
- Ἁ ’ ᾿ " " δ» τ 

κλῆρον ἐκεῖνον τὸν Φασηλίτην, τὸν πολίτην τὸν αὑτῶν, ᾧ φα- 30 
»" κι ’ " ᾽ 

σὶ δανεῖσαν τὰ χρήματα ἄνευ ἡμῶν παρὰ τὴν συγγραφήν. οὐδὲν 
ΠΣ , 

γὰρ ἡμεῖς ἴσμεν, τίνα ἐστὲ τὰ πεπραγμένα τούτοις πρὸς τὸν 
Δ] -» ᾽ ὁ » 

πολίτην τὸν ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ οὗτον ἴσασι. ταῦτα ἡγούμεθα 
Γ Ρ᾿. Ὡ » 

δίκαια εἶναι, καὶ ὑμῶν δεύμεϑα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, βοηϑεῖν 95 
» " ᾽ » 

ἡμῖν τοῖς ἀδικουμένοις καὶ κολάζειν τοὺς κακοτεχνοῦντας καὶ 

σοφιζομένους, ὥσπερ οὗτοι σοφίξζονται. καὶ ἐὼν ταῦτα ποιῆτε, 

ὧμῖν τε αὐτοῖς τὼ συμφέροντα ἔσεσϑε ἐψηφισμένοι καὶ περιαι- 
, - - ᾽ ΄ ι } ον ΠῚ 

ρήσεσϑε τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων τὰς πανουργίας ἁπάφας, ἃς 948 
. - Ἁ ΄ " ΄ 

ἔνιοι πανουργοῦσι περὶ τὰ συμβολαία τὰ ναυτικά. 

.ΟὙΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΤΟΥ͂ ΠΑ͂ΡΑΓΡΑΦΙΚΟΥ͂ 

ὦ ὙΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΔΟΓΟΎ. 

" ἐὟΔα ὁ τραπεζίτης, τελευτῶν ἐπὶ δύο παισὶν ἐξ ᾽Δρχίππης, 
“πολλοδώρῳ καὶ Πασικλεῖ, Φορμίωνα οἰκέτην ἑαυτοῦ γενόμε- 
γον, τετυχηκύτα δὲ ἔτυ πρότερον ἐλευϑερίας, ἐπίτροπον τοῦ νεω- 
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5. τέρου τῶν παίδων “Πασικλέους κατέλιπε, καὶ τὴν μητέρα αὐτῶν, 
σαλλακὴν ἑαυτοῦ γενομένην, ἔδωκεν ἐπὶ προικὶ ῬΆΔΙΩΣ ᾽2πολ- 

λύδωρος οὖν ψέμεται πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὴν πατρῴαν οὐσίαν 

πλὴν τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου ταῦτα γὺῦ Ννν 

10 μίων ἐμεμίσϑωτο παρὰ Πασίωνος εἰς ὡρισμένον χρόνον τινά. 
χαὶ τέως μὲν ἐλάμβανε τὸ ἥμιδυ τῆς μισϑώσεως ἕξξάτερος » ὕστε-" 
οὺν δὲ καὶ αὐτὰ νέμονται" καὶ γίγνεται τὸ μὲν ἀσπιδοπηγεῖον 
᾿“πολλοδώρου, Πασικλέους δὲ ἡ τράπεζα. ἀποϑανούσης γὰρ 

15 καὺ τῆς μητρὸς ὕστερον, νειμάμενος καὶ τὴν ἐκείνης οὐσίαν 
᾿ ἀνεκάλεν τῷ Φορμίωνι ὡς πολλὰ ἔχοντι ἑαυτοῦ χρήματα. καϑί- 

: 3 δ Δ ᾿ Ω 2 ᾿ ΄, 

σᾶντες οὖν ἕαυτοὺς διαιτητας, ὡς φησι Φορμίων, ᾿Ζπολλοδώρῳ 

20 προσήκοντες Νικίας καὶ Δεινίας καὶ ᾿Αἀνδρομένης ἔπεισαν ᾿4πολ- 

λύδωρον διαλύσασθαι πρὸς Φορμίωνα τὰ ἐγκλήματα λαβόντα, 
, ΠῚ ΤΊ 5: οὐ , ι - ΄ “ 

στεντακισχιλίας. ὁ μὲν οὖν ᾿4πολλοδώρος μετὰ ταῦτα παλιν εἴληχϑ 

944 δίκην Φορμίωνι ἀφορμῆς. ἀφορμὴν δὲ οἵ ᾿Φττικοὶ καλοῦσιν, 
ὅπερ ἡμεῖς ἐνθήπκην. ὁ δὲ Φορμίων παραγράφεται; νόμον πα- 
ρεχύμενος τὸν πελεύοντα, περὶ ὧν ἂν ἅπαξ ἀφῇ τις καὶ διαλύ- 

, 2. ἡ , δ, , ᾿ » αἴὼ, 5. σηται, μηκέτι ἐξεῖναι δικάζεσθαι. ἅπτεται μέντοι παὶ τῆς εὖ- 
, ΡῪ ὁ. ᾿ ἰν 3 5 δ ΄ ΄ 

ϑείας ὁ ῥήτωρ δεικνὺς, ὡς οὐκ εἶχεν ἡ τράπεξα χρήματα ἴδια 
τοῦ Πασίωνος. τοῦτο δὲ πεποίηκεν, ἵνα ἡ παραγραφὴ μᾶλλον. 

- -" ΨΥ » 

ἐσχύῃ, τῆς εὐϑείας δεικνυομένης τῷ ᾿Απολλοδώρῳ σαϑρᾶς. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ΠΗΡΑΓΡΑΦῊ ὙΠῈΡ ΦΟΌΡΜΊΒ ΝΟΣ 

7ὴν μὲν ἀπειρίων τοῦ λέγειν, καὶ ὡς ἀδυνάτως ἔχεν Φὥορ- 
, ΑΝ “ ὦ» Ψ' ὧὮ 3 » ψ . Ὁ ᾽ 

μίων, αὐτοὶ πάντες ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι. ἀνάγκη δ᾽ ἐστὲ 

τοῖς ἐπιτηδείοις ἡμῖν, οἱ σύνισμεν, πολλάκις “τούτου διεξιόντας 
» : »" 

5 ἀκηκοότες, λέγειν καὶ διδάσκειν ὑμᾶς, ἵν᾽ εἰδότες καὶ μεμαϑη- 
΄ ᾽ “ον ΤΥ δ᾽ δι δ , ᾿ » 

κοτὲς ὀρϑῶς τὰ δίκαια πὰρ΄ ἡμῶν, ἃ ἂν ἡ δίκαια καὶ εὔορκα, 

ταῦτα ψηφίσησϑε. τὴν μὲν οὖν παραγραφὴν ἐποιησάμεϑα τῆς 
: 3 “- Δ ἃ 

δίρης, οὐχ ἵν’ ἐκκρούοντες χρόνους ἐμποιῶμεν, ἀλλ᾽ ἵν᾽, ἐκ 
"»- ΄ » - 

10 τῶν πραγμάτων ἐὰν ἐπιδείξῃ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικοῦνϑ᾽ ἑαυτὸν οὔ-. 
᾽ »" - , τοσὶ, ἀπαλλαγή τις αὐτῷ γένοιτο παρ᾽ ὑμῖν κυρία, ὅσα. χκὰρ 
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παρὰ τοῖς. ἄλλοις ἐστὶν ἀνθρώποις ἰσχυρὰ καὶ βέβαια ἄνευ τοῦ. 

παρ᾽ ὑμῖν ἀγωνίσασϑαι, ταῦτα πάντα πεποιηκὼς Φορμίων οὐ- 945 
τοσὶ, καὶ πολλὰ μὲν εὖ πεποιηκὼς ᾿Ζπολλόδωρον τουτονὶ, πάν- 
τα δ᾽, ὅσων κύριος τῶν τούτου κατελείφϑη, διαλύσας καὶ πα- 

φαδοὺς δικαίως, καὶ πάντων ἀφεϑεὶς μετὰ ταῦτα τῶν ἔγκλη- 5 

μάτων, ὅμως, ὡς ὁρᾶτε, ἐπειδὴ φέρειν οὐκέτι τοῦτον οἷός τέ 
ἐστι, δίκην ταλάντων εἴκοσι λαχὼν αὐτῷ, ταύτην συκοφαντεῖ. 
ἐξ ἀρχῆς οὖν ὅπαντα τὰ πραχϑέντα τούτῳ πρὸς Πασίωνα καὶ 

᾿“πολλύδωρον ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν πειράσο- 10 
μαι᾿ ἐξ ὧν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἢ τε τούτου συκοφαντία φανερὰ γενήσε- 
ται καὶ ὡς οὐκ εἰσαγώγιμος ἡ δίκη. γνώσεσϑε δ᾽ ἅμα ταῦτ᾽ 

᾿ ἀκούσαντες. πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς συνθήκας, 
καϑ᾽ ἃς ἐμίσϑωσε Πασίων τὴν τράπεζαν τούτῳ καὶ τὸ ἀσπιδο- 15 

σπηγεῖον. καί μοι λάβε τὰς συνθήκας καὶ τὴν πρόκλησιν καὶ 
τὰς μαρτυρίας ταυτασί. 

ΕΘ “47 ἸΓΡῸΚΕΣΣΥΙΣ, ἩΜΑ,ΊΡῚ ῬἘΡῚΦΎ 

Αἱ μὲν οὖν συνθῆκαι, καϑ᾽ ἃς ἐμίσϑωσεν ὃ Πασίων τὴν 
[4 , Ἁ ᾽ - » » δ }Ὶ » 

τραπεΐζαν τούτῳ καὶ τὸ ἀσπιδοπηγεῖον ἤδη καϑ΄ ξαυτὸν ὄντι, 20 
[4 3 - Ὁ οἷ. 6 -» 

αὐταί εἰσιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι καὶ μα- 

ϑεῖν, ἐκ τίνος τρύπου προσώφειλε τὰ ἕνδεκα τάλαντα ὃ Πασίων 
κ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ ν ᾽ 3 , α΄... » ΕῚ " 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν. οὐ γὰρ ὃν ἀπορίαν ταῦτ᾽ ὥφειλεν, ἀλλὰ 35 

διὰ φιλεργίαν. ἡ μὲν γὰρ ἔγγειος ἦν οὐσία Πασίωνι μάλιστα ταλών- 
τῶν εἴκοσιν, ἀργύριον δὲ πρὸς ταύτῃ δεδανεισμένον ἴδιον πλέον 

ἢ πεντήκοντα τάλαντα. ἐν οὖν τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις τούτοις 9406 
ἀπὸ τῶν παρακαταϑηκῶν τῶν τῆς τραπέζης ἕνδεκα τάλαντα ἐνερ- 

κὺ 3 ᾿ - 
γὰ ἣν. μισϑούμενος αὖν ὅδε τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν τῆς τρα- 
πέζης καὶ τὰς παρακαταϑήπκας λαμβάνων, ὁρῶν, ὅτι, μήπω τῆς 5 
πολιτείας αὐτῷ παρ᾽ ὑμῖν οὔσης, οὐχ οἷός τε ἔσοιτο εἰσπράτ- 

τειν, ὅσα Πασίων ἐπὶ γῇ καὶ συνοικίαις δεδανεικως ἦν, εἵλετο 
μᾶλλον αὐτὸν τὸν Πασίωνα χρήστην ἔχειν τούτων τῶν χρημά- 

“᾿ ᾿ ΜὝ ΄ - “, 35 . “ τ 
τῶν, ἢ τοὺς ἄλλους χρήστας, οἷς προϊέμενος ἦν. καὶ οὕτω διὰ 10 
ταῦτα ἐγράφη εἰς τὴν μίσϑωσιν προσοφείλων ὃ Πασίων τὰ ἕν- 
δεκα τάλαντα, ὥσπερ καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν. ὃν μὲν τοίνυν 
τρύπον ἡ μίσϑωσις ἐγένετο, μεμαρτύρηται ὑμῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

- . 2 -»"Ἢ ἐπικαϑημένου ἐπὶ τῇ τραπέζῃ. ἐπιγενομένης δὲ ἀῤδὙωστίας τῷ 
3 « » Ἡασίωνν μετὰ ταῦτα) ἀπέψοασϑ᾽, ἃ διέϑετο, λάβε τῆς 15 
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διαϑήκης τὸ ἀντίγραφον, καὶ τὴν πρόκλησιν ταυτηνὶ, παὺ τὰς 
μαρτυρίας ταυτασὶ, παρ᾽ οἷς αἵ διαϑῆκαν κεῖνται. 

“ΜΝΤΙΓΡΑ͂ΦΟΝ ΔΙΑ ΘΗΚΗΣ. ΠΡΟΚΖΗΣΙΣ:. 
ΜΑΡΤΥΡΡΜΚΖ.. 

δ. Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ Πασίων ἐτετελευτήκεν ταῦτα διαϑέμενος», 
Φορμίων οὑτοσὶ τὴν μὲν γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τὴν διαϑή- 
χὴν, τὸν δὲ παῖδα ἐπετρόπευσεν. ἁρπάζοντος δὲ τούτου καὶ 
πολλὰ ἀπὸ κοινῶν ὄντων τῶν χρημάτων ἀναλίσκειν οἰομένου 

95 δεῖν, λογιζόμενον πρὸς ἕαυτοὺς οἵ ἐπίτροποι, ὅτι, εἰ δεήσεε 

κατὰ τὰς διαϑήκας, ὅσα ἂν οὗτος ἐκ κοινῶν τῶν χρημάτων 
ἀναλώσῃ, τούτοις ἐξελόντας τὰς ἀντιμοιρίας τὰ λοιπὰ νέμειν, 

ΟΔ4Υ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔσταν περιὸν, νείμασϑαν τὰ ὄντα ὑπὲρ τοῦ παιδὸς 
ἔγνωσαν. καὶ νέμονται τὴν ἄλλην οὐσίαν πλὴν ὧν ἐμισϑώσα- 
το οὑτοσί" τούτων δὲ τῆς προσόδου τὴν ἡμίσειαν τούτῳ ἀπεδί--: 

5 δοσαν. ἄχρι μὲν οὖν τούτου τοῦ χρόνου πῶς ἔνεστ᾽ ἐγκαλεῖν 
αὐτῷ μισϑώσεως; οὐ γὰρ νῦν, ἀλλὰ τότ᾽ εὐϑὺς ἔδει χαλεπαί- 
ψοντὰ φαίνεσϑαι. καὶ μὴν οὐδὲ τὰς ἐπιγενομένας μισϑώσεις 
ὡς οὐκ ἀπείληφεν ἔστ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ. οὐ γὰρ ἄν ποτε, ἐπειδιὴ 

10 [τοῦτον τὸν τρόπον] δοκιμασϑέντος Πασικπλέους ἀπηλλάττετο 
τῆς μισϑώσεως ὅδε, ἀφήκατ᾽ ἂν αὐτὸν ἁπάντων τῶν ἐγκλημά- 
των, ἀλλὰ τότ᾽ ἂν παραχρῆμα ἀπητεῖτε, εἴ τι προσώφειλεν 
ὑμῖν. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ ἐνείματο οὗτος πρὸς 

16 τὸν ἀδελφὸν παῖδ᾽ ὄντα, καὶ ἀφῆκαν τῆς μισϑώσεως καὶ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων ἐγκλημάτων, λάβε ταυτηνὶ τὴν μαρτυρίαν, 

ἹπυδοΡ Γυῆβ Ἐδὰ υἷν 

Εὐθὺς τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὡς ἀφεῖσαν τουτονὶ 
90 τῆς μισϑώσεως, νέμονταν τὴν τράπεζαν καὶ τὸ ἀσπιδοπηγεῖον " 

καὶ λαβὼν αἵρεσιν ᾿“πολλόδωρος αἱρεῖται τὸ ἀσπιδοπηγεῖον ἀν- 
τὶ τῆς τραπέζης. καίτοι, εἰ ἦν ἰδία τις ἀφορμὴ τούτῳ πρὸς τῇ 

τραπέζῃ, τί δή ποτ᾽ ὧν εἵλετο τοῦτο μᾶλλον ἢ ἐκείνην; οὔτε 
, ν ΄ Ξ5 , 3 ᾽ 2 ᾿ κ ΄ 

ρα γὰρ ἡ πρόσοδος ἣν πλείων, ἀλλ᾽ ἐλάττων᾽ τὸ μὲν γὰρ τάλαν- 

τον, ἢ δὲ ἑκατὸν μνᾶς ἔφερεν" οὔτε τὸ κτῆμα ἥδιον, εἶ προσ- 
ἣν χρήματα τῇ τραπέζῃ ἴδια" ἀλλ᾽ οὐ προσῆν. διόπερ σῶφρο-. 

948 νῶν εἵλετο τὸ ἀσπιδοπηγεῖον οὑτοσί" τὸ μὲν γὰρ κτῆμ᾽ ἀκέν-. 
δυνόν ἔστιν, ἡ δ᾽ ἐργασία προσόδους ἔχουσα ἐπικινδύνους ἀπὸ χρη- 

ν 
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μάτων ἀλλοτρίων. πολλὰ δ᾽ ἂν τις ἔχοι λέγειν καὶ ἐπιδεικνύναι σημεῖω 
-» " »"-΄ 5 

τοῦ τοῦτον συκοφαντεῖν ἐγκαλοῦντα Φορμίωνι. ἀλλ᾽, οἶμαι, μέγιστον 5 

μὲν ἁπάντων τεκμήριόν ἐστι τοῦ μηδεμίαν λαβεῖν ἀφορμὴν εἰς 
» -» ΄ , 

ταῦτα τουτονὶ τὸ ἐν τῇ μισϑώσεν γεγράφϑαι προσοφείλοντα τὸν 
2 ᾿ 

Πασίων᾽ ἐπὶ τὴν τράπεζαν, οὐ δεδωκότα ἀφορμὴν τούτῳ" δεύ- 
τερον δὲ τὸ τοῦτον ἐν τῇ νομῇ μηδὲν ἐγκαλοῦντα φαίνεσθαι" 10 
τρίτον δ᾽, ὅτι μισϑῶν ἑτέροις ὕστερον ταῦτα τοῦ ἴσου ἀργυρίου 
οὐ φανήσεται προσμεμισϑωκὼς ἰδίαν ἀφορμήν. καίτοι, εἰ ἣν 
ὃ πατὴρ παρέσχεν ὑπὸ τοῦδε ἀπεστερεῖτο, αὐτὸν νῦν προσῆκεν 
ἐκείνοις ἄλλοϑεν πορίσαντα δεδωκέναι. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ 15 
λέγω, καὶ ἐμίσϑωσεν ὕστερον Ξένωνι καὶ Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρο- 

4 ΄- ’ " 3." ͵ , ΕῚ 3 

τι καὶ Καλλιστράτῳ, καὶ οὐδὲ τούτοις παρέδωκεν ἰδίαν ἀφορ- 
}] ᾽ κ ᾿ ΄ Π ᾿ 2 ΠῚ ͵ Ε] 

μὴν, αλλὰ τὰς παρακαταϑήκας, καὶ τὴν [ ἀπὸ] τούτων ἐργα- 

σίαν αὐτὴν ἐμισϑώσαντο, λάβε μοι τὴν τούτων μαρτυρίαν, καὶ 20 
ὡς τὸ ἀσπιδοτιηγεῖον εἵλετο. 

σι ΒΟ ΒΝ 

ἹΜεμαρτύρηταν μὲν τοίνυν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι 
καὶ τούτοις ἐμίσϑωσαν, καὶ οὐ παρέδωκαν ἰδίαν ἀφορμὴν οὐ- 
δεμίαν, καὶ ἐλευϑέρους τ᾿ ἀφῆκαν, ὡς μεγάλα εὖ πεπονϑό- 425 
τες, καὶ οὐκ ἐδικάζοντο οὔτ᾽ ἐκείνοις τότ᾽ οὔτε τούτῳ. ὃν μὲν 

τοίνυν χρόνον ἡ μήτηρ ἔζη ἡ πάντ᾽ ἀκριβῶς εἰδυῖα ταῦτα, οὐ- 
δὲν ἔγκλημα πώποτε ἐποιήσατο πρὸς τουτονὶ Φορμίωνα ᾽΄4πολ- 
λόδωρος. ὡς δ᾽ ἐτελεύτησεν ἐκείνη, τρισχιλίας ἐγκαλέσας ἀργυ- θ40 

οίου δραχμὰς πρὸς αἷς ἔδωκεν ἐκείνη, δισχιλίαις τοῖς τούτου 

παιδίοις καὶ χιτωνίσκον τινὰ καὶ ϑεράπαιναν ἐσυκυφάντει. καὶ 
οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τούτων οὐδὲν ὧν νῦν ἐγκαλεῖ λέγων φανήσεται. ἐπι- ὅ 
τρέψας δὲ τῷ τε τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς πατρὶ καὶ τῷ συγκηδεστῇ τῷ 

ἑαυτοῦ καὶ “υσίνῳ καὶ ᾿ἀνδρομένει, πεισάντων τούτων Φορμίω- 

να τουτονὶ δοῦναι δωρεὰν τὰς τρισχιλίας καὶ τὸ προσὸν καὶ 

φίλον μᾶλλον ἔχειν τοῦτον, ἢ διὰ ταῦτ᾽ ἐχϑρὸν εἶναν, λαβὼν 1ὸ 
τὸ σύμπαν πεντακισχιλίας καὶ πάντων ἀφεὶς τῶν ἐγκλημάτων 
τὸ δεύτερον, εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἐλϑὼν, πάλιν, ὡς ὁρᾶ- 

τε, δικάζεται, πάσας αἰτίας συμπλάσας καὶ ἐγηλήματα ἐκ παν- 
τὸς τοῦ πρὸ τούτου, (τοῦτο γάρ ἔστι μέγιστον ἁπάντων,) ἃ 15 
οὐδὲ πώποτ᾽ ἡτιάσατο. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, λάβε μοι 
τὴν γνῶσιν τὴν γενομένην ἐν ἀκροπόλει καὶ τὴν μαρτυρίαν τῶν 



οΣ ᾿ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

’ 3. 5 ῳ ᾽ μὰ 
παραγενομένων, ὅτ᾽ ἀφίει τῶν ἐγκλημάτων ἁπάντων ᾿4πολλόδω- 
ρος λαμβάνων τοῦτο τὸ ἀργύριον. ᾿ 

8:0 ΓΞ ΊΞΥ ΒΥ ΣΝ ΜΨΎΡΤΝ ΡΥ 

᾿ἀκούετε τῆς γνώσεως, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἣν ἔγνω ΖΊει- 

γίας, οὗ τὴν ϑυγατέρα οὗτος ἔχει, καὶ Νικίας ὃ τὴν ἀδελφὴν 
τῆς τούτου γυναικὸς ἔχων. ταῦτα τοίνυν λαβὼν καὶ ἀφεὶς ἅπάν- 

95 τῶν τῶν ἐγκλημάτων, ὥσπερ ἢ πάντων τεϑνεώτων τούτων, ἢ 
τῆς ἀληϑείας οὐ γενησομένης φανερᾶς, δίκην τοσούτων ταλάντων 
λαχὼν τολμᾷ δικάζεσθαι. τὰ μὲν οὖν πεπραγμένα καὶ γεγενη- 

μένα Φορμίωνι πρὸς ᾿ἀπολλόδωρον ἐξ ἀρχῆς ἅπαντ᾽ ἀκηκόατε, 
50 ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. οἴομαι δ᾽, ᾿Ζπολλόδωρον τουτονὶ οὐδὲν 

ἔχοντα δίκαιον εἰπεῖν περὶ ὧν ἐγκαλεῖ, ὅπερ παρὰ τῷ διαιτητῇ 
λέγειν ἐτόλμα, τοῦτ᾽ ἐρεῖν" ὡς τὰ γράμματα ἡ μήτηρ ἠφάνικε 

5 πεισθεῖσα ὑπὸ τούτου, καὶ, τούτων ἀπολωλότων, οὐκ ἔχει τίνα 

χρὴ τρόπον ταῦτ᾽ ἐξελέγχειν ἀκριβῶς. περὶ δὴ τούτων καὶ ταύτης 
τῆς αἰτίας σχέψασϑε, ἡλίκ᾽ ἄν τις ἔχον τεκμήρια εἰπεῖν, ὅτι ψεύ- 
δέεται. πρῶτον μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι,᾽ τίς ἂν ἐνείματο 

10 τὰ πατρῷα μὴ λαβὼν. γράμματα, ἐξ ὧν ἤμελλεν εἴσεσθαι τὴν 

καταλειφϑεῖσαν οὐσίαν; οὐδὲ εἷς δήπου. καίτοι δυοῖν δέοντα 

εἴκοσιν ἔτη ἐστὶν ἐξ ὅτου ἐνείμω, καὶ οὐκ ἂν ἔχοις ἐπιδεῖξαι; 

ὡς ἐνεκάλεσας πώποτε ὑπὲρ τῶν γραμμάτων. δεύτερον δὲ, τῖς 
15 οὐκ ἂν, ἡνίκα Πασικλῆς ἀνὴρ γεγονὼς ἐκομίζετο τὸν λόγον 

ες τῆς ἐπιτροπῆς, εἰ δι᾿ αὐτοῦ τὰ γράμματ᾽ ὥκνει τὴν μητέρα 
αἰτιᾶσϑαι διεφϑαρκέναι, τούτῳ ταῦτ᾽ ἐδήλωσεν, ὅπως διὰ τού- 

του ταῦτα ἠλέγχϑη; τρίτον δ᾽, ἔκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας 
20 ἐλαγχανεβ; οὗτος γὰρ πολλοῖς τῶν πολιτῶν δίκας λαγχάνων πολλὰ 

χρήματα εἰσπέπραπταν γράφων εἰς τὰ ἐγαλήματα " Ἔβιαψέ με δ᾽ 

δεῖνα οὐκ ἀποδιδοὺς ἐμοὶ τὸ ἀργύριον, ὃ κατέλιπεν ὃ πατὴρ’ 

ὀφείλοντα αὐτὸν ἐν τοῖς γράμμασι. καίτοι, εἰ ἠφάνιστο τὰ γράμ- 
φ5 ματα, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανες; ἀλλὰ μὴν, 

ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, τὴν μὲν νομὴν. ἀκηκόατε, ἣν ἐνείματο, 
καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν" τῶν δὲ λήξεων τούτων ἀναγνώσεται ψἊ» 
τὰς βϑδενθθννξ, λάβε τὰς μαοτυρίας μοι. 
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]ο ΒΟ }ΡΙ1 3 4 ὦ, ὦ - .061 

ιν} »" " ιν ΄ ᾽ 

Οὐκοῦν ἐν ταύταις ταῖς λήξεσιν ὡμολόγηκεν ἀπειληφέναι 

τὰ τοῦ πατρὸς γράμματα" οὐ γὰρ δὴ συκοφαντεῖν γε οὐδ᾽ ὧν 
οὐκ ὥφειλον οὗτοι δικάξεσϑαι φήσειεν ἄν. νομίζω τοίνυν, ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, μεγάλων καὶ πολλῶν ὄντων, ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν 

οὐκ ἀδικοῦντα Φορμίωνα τουτονὶ, μέγιστον ἁπάντων εἶναι, ὅτι 
Πασικλῆς, ἀδελφὸς ὧν ᾿ἀπολλοδώρου τουτουΐ, οὔτε δίκην εἴλη- 

ἂν ον Ἅ,.... 3 5ει Φ ξ 2 » ’ 3 ΄ ᾿ 
χεν, οὔτ᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν ὧν οὗτος ἐγκαλεῖ. καίτοι οὐ δήπου τὸν 
μὲν παῖδα ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφϑέντα, καὶ οὗ τῶν ὄντων 10 

Γ ᾽ ’ ᾿ 3 Ἢ 2γ6ω» ΒΞ Ὶ ᾿ 

κύριος ἦν, ἐπίτροπος καταλελειμμένος, οὐκ ἂν ἠδίκει, σὲ δὲ, 
3 " 

ὃς ἀνὴρ κατελείφϑης, τέτταρα καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονὼς, καὶ ὑπὲρ 
δ »Ἣἧ » ’ Ἵ »" ᾿ δὰ ἢ ᾽ ᾿ ΠῚ 3 - 3 

αὐτοῦ ῥᾳδίως ἂν τὰ δίκαια ἐλάμβανες εὐϑὺς, εἴ τι ἠδικοῦ. οὐκ 
Ὁ -" - » ἣν ἔστι ταῦτα. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ ὃ Πασικλῆς οὐ- 1 

δὲν ἐγκαλεῖ, λάβε μοι τὴν τούτου μαρτυρίαν. 

[5}} 

φ Ὁ  ΡΊΡΟΖΣ (Ὁ 

Ἃ τοίνυν ἤδη καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι 
τὴν δίκην δεῖ σκοπεῖν ὑμᾶς, ταῦτ᾽ ἀναμνήσθητε ἐκ τῶν εἰρη- 
μένων. ἡμεῖς γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, γεγενημένου μὲν δια- 20 
λογισμοῦ καὶ ἀφέσεως τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου τῆς 
μισϑώσεως, γεγενημένης δὲ διαίτης καὶ πάλιν ἀφέσεως πάντων, 

3 ΄ - , ᾿ τ Ἵν 3 - -“ 
οὔκ ἐώντων τῶν νύμων δίκας ὧν ἂν ἀφῇ τις ἀπαξ λαγχάνειν, 

συκοφαντοῦντος τούτου καὶ παρὰ τοὺς νόμους δικαζομένου, παρε- 95 

γραψάμεϑα ἐκ τῶν νόμων, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, ἵν᾽ 
οὖν εἰδῆϑ᾽, ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε, τόν τε νύμον ὑμῖν 
τοῦτον ἀναγνώσεται καὶ τὰς μαρτυρίας ἐφεξῆς τῶν παρόντων, 
ὅτ᾽ ἠφίει τῆς μισϑώσεως καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐγκλημάτων 952 
᾿Απολλόδωρος Φορμίωνα. λάβε δή μοι τὰς μαρτυρίας ταυτασὶ 
Δαὶ τὸν νύμον. 

ΠΕΡ ΩΝ ΜΙ Ρ ῬαΟ1, ΟΝ ΟΣ Ονὐῇδ, 

᾿ ; » δ ἢ 3 » 
᾿ς ἄἌκούετε τοῦ νύμου λέγοντος, ὦ ἄνδρες ᾿άϑηναῖοι, τά τὲ 5 
" τ πὸ Φ “.«.-} ᾿ς Ἦν φὼς δ ἂς ἃ ῸΣ 
ἀλλα, ὧν μὴ εἶναν δεῖ δίκας, καὶ ὅσα τις ἀφῆκεν ἢ ἀπήλλαξεν" 

, ,. εξ 

ἰκόσωρ. εἰ γαῤ ἐστι δίκαιον, ὧν ἂν ἅπαξ γένηται δίκη, μη: 
ἐτ᾽ ἐξεῖναι δικάξεσϑαι, πολὺ τῶν ἀφεϑέντων, δικαιότερον μὴ 
εἶναι δίκας. ὁ μὲν γὰρ ἐν ὑμῖν ἡττηϑεὶς τόχ᾽ ἂν εἴποι, ὡς 10’ 
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ἐξηπατήϑητε ὑμεῖς" ὃ δὲ αὑτοῦ φανερῶς καταγνοὺς καὶ ἀφεὶς 
χαὶ ἀπαλλάξας τίν᾽ ἂν ξαυτὸν αἰτίαν αἰτιασάμενος τῶν αὐτῶν 

πάλιν εἰκότως δικάζοιτο; οὐδεμίαν δήπου. διόπερ τοῦτο πρῶτον 

15 ἔγραψεν ὃ τὸν νόμον ϑεὶς, ὧν μὴ εἶναι δεῖ δίκας, ὅσα τιξ 

ἀφῆκεν ἢ ἀπήλλαξεν, ἃ τῷδε γέγονεν ἀμφότερα" καὶ γὰρ ἀφῆκε 
χαὶ ἀπήλλαξεν, ὡς δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, μεμαρτύρηται ὑμῖν, ὦ ἄνε 
δρες ᾿4ϑηναῖοι. λάβε δὲ μοι καὶ τὸν τῆς προϑεσμίας νόμον. 

90 ΨΊΟΘΕΕ 

Ὃ μὲν τοίνυν νόμος, ὦ ἄνδρες ᾿Δἀϑηναῖοι, σαφῶς οὑτωσὶ 
τὸν χρόνον ὥρισεν. ᾿Απολλόδωρος δ᾽ οὑτοσὶ, παρεληλυϑύτων 
ἐτῶν πλέον ἢ εἴκοσι, τὴν ἑαυτοῦ συκοφαντίαν ἀξιοῖ περὶ πλείονοξ 

95 ὑμᾶς ποιήσασϑαι τῶν νόμων, καϑ᾽ οὖς ὀμωμοκότες δικάζετε. 

καίτοι πᾶσι μὲν τοῖς νύμοις προσέχειν εἶκός ἐσϑ᾽ ὑμᾶς, οὐχ 
ἥκιστα δὲ τούτῳ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι" δοκεῖ γάρ μον καὶ ὃ 
Σόλων οὐδενὸς ἄλλου ἕνεκα ϑεῖναν αὐτὸν ἢ τοῦ μὴ συκοφαν- 
τεῖσϑαι ὑμᾶς. τοῖς μὲν γὰρ ἀδικουμένοις ἱκανὰ τὰ πέντε ἔτη 

958 ἡγήσατο εἶναι εἰσπράξασϑαι, κατὰ δὲ τῶν ψευδομένων τὸν χρό- 
νον ἐνόμισε ὡϑνονη ἔλεγχον ἔσεσϑαι" καὶ ἅμα, ἐπειδὴ ἀδύ- 

νατον ἔγνω ὃν τούς τε συμβαλόντας καὶ τοὺς μάρτυρας ἀεὶ ξῆν, 
5 τὸν νύμον ἀντὶ τούτων ἔϑηπεν, ὅπως μάρτυς εἴη τοῦ δικαίου 

τοῖς ἐρήμοις. ϑαυμάζω τοίνυν ἔγωγ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τέ 

[ποτ᾿ ἐστὶν, ἃ 1 πρὸς ταῦτ᾽ ἐπιχειρήσει λέγειν ᾿Απολλόδωρος οὗ- 

τοσί. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ὑπείληφεν, ὡς ὑμεῖς, οὐδὲν ὁρῶντες 

10 εἰς χρήματα τοῦτον ἠδικημένον, ὀργιεῖσϑ᾽, ὧτι τὴν μητέρ᾽ ἔγη- 

μὲν αὐτοῦ Φορμίων. οὐ γὰρ ἀγνοεῖ συϑεον οὐδ᾽ αὐτὸν λέληϑεν 

οὐδ᾽ ὑμῶν πολλοὺς, ὅτι Σωκράτης, ὃ τραπεζίτης ἐκεῖνος, παρὰ 

τῶν κυρίων ἀπαλλαγεὶς, ὥσπερ ὃ τούτου πατὴρ, ἔδωκε Σατύρῳ 

15 τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ξαυτοῦ. ποτε γενομένῳ. ἕτερος Σωσικλῆς 

τραπεζιτεύσας ἔδωκε τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Τιμοδήμῳ» τῷ νῦν ἔτ᾽ 

ὄντι καὶ ζῶντι, γενομένῳ ποτὲ ξαυτοῦ. καὶ οὐ μόνον ἐνθάδε 
τοῦτο ποιοῦσιν οἵ περὶ τὰς ἐργασίας ταύτας ὄντες, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνῃ ἔδωκε Στρυμόδωρος ἝἙρμαίῳ, τῷ 

40 ἑαυτοῦ οἰκέτῃ, τὴν γύναϊκω, καὶ τελευτησάσης ἐκείνης, ἔδωκε 

πάλιν τὴν ϑυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ. καὶ πολλοὺς ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν 

τοιούτους" εἰκότως. ὑμῖν μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῖς 
γένει πολίταις, οὐδὲ ἕν πλῆϑος χρημάτων ἀντὶ τοῦ γένους καλόν 

45 ἐστιν ἰλέσϑαι᾽ τοῖς δὲ τοῦτο μὲν δωρεὰν ἢ παρ᾽ ὑμῶν ἢ παρ᾽ 
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-»"7 -" - 3 »"Ὕ»᾿ 3 Ν “ 

ἄλλων τινῶν λαβοῦσι, τῇ τύχῃ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τοῦ χρηματί- 
3 με -» σασϑαι καὶ ἑτέρων πλείω πκτήσασϑαι καὶ αὐτῶν τούτων ἀξιωϑεῖσι 

-νν 39 « ’ ’ ᾿ σ ᾿ δ ᾿ Ε -»-Ὕ 

ταῦτ ἐστὶ φυλακτέα. διύπερ Πασίων, ὃ πατὴρ ὃ σὸς, οὐ πρῶ- 
ΠῚ , 5 ς᾽ ον σρ άϑς ὅδ Λ΄ὦ ᾿ ΠΕ 0 δ4 

τὸς οὐδὲ μόνος, οὐδ αὐτὸν ὑβρίζων οὐδ ὑμᾶς τοὺς υἱεῖς» 
3 Α - “ " - ἀλλὰ μόνην ὁρῶν σωτηρίαν τοῖς ξαυτοῦ πράγμασιν, εἰ τοῦτον 
᾽ "»" - » - ἀνάγκῃ ποιήσειεν οἰκεῖον ὑμῖν, ἔδωκε τὴν ξαυτοῦ γυναῖκα, μη- 
τέρα δ᾽ ὑμετέραν τούτῳ. πρὸς μὲν οὖν τὰ συμφέροντα ἐὰν 5 
ἐξετάζης, καλῶς αὐτὸν βεβουλευμένον εὑρήσεις" εἰ δὲ πρὸς δόξαν 

, " 35 9) γένος ἀναίνῃ Φορμίωνα πηδεστὴν, ὅρα, μὴ γελοῖον ἢ σὲ 
- , , ᾿ , ἜΝ Ὧν δι γελζ εκ , ταῦτα λέγειν. εἶ γάρ τις ἔροιτό σε, ποῖόν τιν᾽ ἡγῇ τὸν πατέρα 

»" Ἵ ΄ 

τὸν σαυτοῦ εἶναι, χρηστὸν εὖ οἶδ᾽ ὅτι φήσειας ἄν. πότερον 10 
3 " » , ᾿ ΄ ᾿ ᾿ ᾿ ’ 

οὖν οἶενι μᾶλλον ἐοικέναι τὸν τρόπον καὶ πάντα τὸν βίον Πα- 
᾿ Ἢ » ᾽ ᾿ κ ι Ξ 35.-2. ὦ » Ε] 

σίωνι, σαυτὸν ἡ τοῦτον ; ἐγὼ μὲν γὰρ εὖ οἰἷδ΄ οτι τοῦτον. εἶϑ' 
[χ -" ...} -" - 

ὅστις ἐστὶν ὁμοιότερος σοῦ τῷ σῷ πατρὶ, τοῦτον, εἰ τὴν μητέρα 
᾿] Ἁ ᾿ 9 ᾿ 3 " Ω ΄ νιν ΄ 

τὴν σὴν ἔγημεν, ἀναίνῃ; ἀλλὰ μὴν ὁτι γε δόντος καὶ ἐπισκή- 15 
᾿Ξ μ᾿ ᾳ.9 3: 

ψαντος τοῦ σοῦ πατρὸς ταῦτ᾽ ἐπράχϑη, οὐ μύνον ἐκ τῆς δια- 
-" »" 2 

ϑήκης ἔστιν ἰδεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἀλλὰ καὶ σὺ μάρτυς 

αὐτὸς γέγονας. ὅτε γὰρ τὰ μητρῷα πρὸς μέρος αὐτὸς ἠξίους 
᾿’ 2 ᾽ - ᾿ ΄ , 

γέμεσϑαι, ὄντων παίδων ἐκ τῆς γυναικὸς Φορμίωνι τούτῳ, τότς 20 

ὡμολόγεις, κυρίως δόντος τοῦ ποτρὺς τοῦ σοῦ κατὰ τοὺς νό- 
᾽ ᾿] -" ᾽ , ΕῚ ᾿ ᾿] 5, . 

μους αὐτὴν γεγαμῆσϑαι. εἰ γὰρ αὐτὴν εἶχε λαβὼν ἀδίκως ὅδε, 

μηδενὸς δόντος, υὐκ ἦσαν οἵ παῖδες χληρονόμοι᾽ τοῖς δὲ μὴ 
, 3 φ » » ᾽ ᾿ ᾿ [ » 3 

χληρονόμοις οὐ ἦν μετουσία τῶν ὄντων. ἀλλὰ μὴν, ὕτι ταῦτ᾽ 25 

ἀληϑῆ λέγω, μεμαρτύρηκας τῷ τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν καὶ 
»" - 3 

ἀφεῖναι τῶν ἐγπλημάτων ἁπάντων. κατ᾽ οὐδὲν τοίνυν, ὦ ἄν- 
- ᾽ » 3 ΄ 

ὃρες ᾿Αθηναῖοι, δίκαιον οὐδὲν εἰπεῖν ἔχων ἀναιδεστάτους λύγους 

ἐτόλμα λέ ὃὴς τῷ δι ἢ, περὶ ὧν προα Ἔ ἐχτιόν 95 ὄλμα λέγειν πρὸς τῷ διαιτητῇ, περὶ ὧν προακηποέναι βέ τιόν 
᾿ " , ’ β 

ξσϑ᾽ ὑμᾶς" ἕνα μὲν, τὸ παράπαν μὴ γενέσϑαι διαϑήκην, ἀλλ 

εἶναι τοῦτο πλάσμα καὶ σεευώρημα ὅλον᾽ ἕτερον δ᾽, ἕνεκα τού- 
τοὺ πάντα ταῦτα συγχωρεῖν τὸν πρὸ τοῦ χρύνον καὶ οὐχὶ δικά- 5 

ξεσϑαι, ὅτι μίσθωσιν αὐτῷ ἤϑελε φέρειν Φορμίων πολλὴν καὶ 
,», » ᾽ -»" - -" 

ὑπισχνεῖτο οἴσειν ᾿Επειδὴ δὲ οὐ ποιεῖ ταῦτα, τηνικαῦτα, φησὶ, 
-»" 3 ΄ - 

δικάζομαι. ὅτι δὲ ταῦτ᾽ ἀμφότερ᾽, ἐὰν λέγῃ, ψεύσεται καὶ τοῖς 
ΝΥΝ - » » - 

ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πεπραγμένοις ἐναντία ἐρεῖ, σκοπεῖτε ἐκ τῶνδε. ὅταν 10 

μὲν τοίνυν τὴν διαϑήκην ὠρνῆται, ἐκ τίνος τρύπου πρεσβεῖα 
λαβὼν τὴν συνοικίαν κατὰ τὴν διαϑήκην ἔχει, τοῦτ᾽ ἐρωτᾶτε 

ΠΕΨ, Ξ 3 - Ε] - 3 - 

αὐτόν" οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ἐρεῖ, ὡς, ὅσα μὲν πλεονεχτεῖν τόνδ᾽ 
δ » 

ἔγραψεν ὁ πατὴρ, κύριά ἐστι τῆς διαϑήκης, τὰ δ᾽ ἄλλα ἄκυρα. 15 
΄- ᾽ Ρ - δ -" ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῶν τούτου ὑποσχέσεων ὑπάγεσϑοι φῇ, μέμνησϑ᾽» 
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. ἐδὼ “5 ᾿ ὅτι μάρτυρας ὑμῖν παρεσχήμεϑα, οὲ χρόνον πολὺν τοῦδ᾽ ἀπηλ- 
λαγμένου μισϑωταὶ τούτοις ἐγίγνοντο τῆς τραπέζης καὶ τοῦ 

90 ἀσπιδοπηγείου. καίτοι τόϑ᾽, ὁπηνίκα ἐμίσϑωσεν ἐκείνοις, τῷ δ᾽ 
ἐγκαλεῖν παραχρῆμα ἐχρῆν, εἴπερ ἀληϑῆ ἦν, ὑπὲρ ὧν τύτ᾽ ἀφεὶς 
νῦν τούτῳ δικάζεται. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ πρεσ- 

»» Α ’ “ " 3 ἢ Α - ᾽ 

βεῖα. τε τὴν συνοικίαν ἔλαβε κατὰ τὴν διαϑήκην καὶ τῷδε οὐχ 
» - 3 

325 ὕπως ἐγκαλεῖν ὦετο δεῖν, ἀλλ᾽ ἐπήνει, λάβε τὴν μαρτυρίαν. 

ἮΡΑ ΡΌΙΝ ῬΡΌΝ 

» Ξ3 3 - 9 
Ἵνα τοίνυν εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες ᾿“4ϑηναιοῖ, ὅσα χρήματ᾽ ἔχων 
σὴν - - 3 “Ἢ 

ἐκ τῶν μισθώσεων καὶ ἔξ τῶν χρεῶν, ὡς ἀπορῶν καὶ πάντα 
ς δι -» 3 - 
ἀπολωλεκὼς, ὀδυρεῖται, βραχέα ἡμῶν ἀκούσατε. οὗτος γὼρ ἐπ 

πὶ ΦΞ Ξ Ἢ ΒΞ 

950 μὲν τῶν χρεῶν ὁμοῦ τάλαντ᾽ εἴκοσιν εἰσπέπρακται ἔκ τῶν γραμ- 
ματείων ὧν ὃ πατὴρ κατέλιπε, καὶ τούτων ἔχεν πλέον ἢ τὰ 

"Ὁ 2 Ὁ -" ἡμίσεα" πολλῶν γὰρ τὰ μέρη τὸν ἀδελφὸν ἀποστερεῖ" ἐκ δὲ τῶν 
6 μισϑώσεων, ὀχτὼ μὲν ἐτῶν, ἃ Φορμίων εἶχε τὴν τράπεξαν 
ὀγδοήκοντα μνᾶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ξἕκάστου, τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης 
μισϑώσεως ᾿ καὶ ταῦτά ἐστι δέκα τάλαντα καὶ τετταράκοντα μναῖ" 

δέκα δ᾽ ἐτῶν μετὰ ταῦτα, ὧν ἐμίσϑωσαν ὕστερον Ξένωνν καὶ 

τὸ Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ, τάλαντον τοῦ ἐνιαυ- 
- ΄ ὃ , ᾿ , -.ϑ » Ε) 2!) “- 3 - 

τοῦ ἑκάστου" χωρὶς δὲ τούτων ἐτῶν ἴσως εἴκοσι τῆς ἐξ ἀρχῆς 
ες ψεμεϑείσης οὐσίας, ἧς αὐτὸς ἐπεμελεῖτο, τὰς προσόδους, πλέον 

“- »" ΄»“», 

ἢ μνᾶς τριάκοντα. ἐὰν δὲ πάντα συνθῆτε, ὅσα ἐνείματο, ὅσα 

15 εἰσεπράξατο; ὅσ᾽ εἴληφε μίσϑωσιν, πλέον ἢ τετταράκοντα τάλαντα 
εἰληφὼς φανήσεται, χωρὶς ὧν οὗτος εὖ πεποίηκε, καὶ τῶν μη- 

τρῴων, καὶ ὧν ἀπὸ τῆς τραπέζης ἔχων οὐκ ἀποδίδωσι πένϑ᾽ 
΄ Ρ - ». -"Ὕἢ 

ἡμιταλάντων καὶ ἑξακοσίων δραχμῶν." ἀλλὰ νὴ Δία. ταῦϑ᾽ ἣ 
90 πόλις εἴληφε, καὶ δεινὰ πέπονθας πολλὰ καταλελειτουργηκώς. 

Ε ΡΞ ΄ ο 
ἀλλ ἃ μὲν ἐκ κοινῶν ἐλειτούργεις τῶν χρημάτων, σὺ καὶ ὃ 
3 ᾿ 32 ΄ « δῖον 3 , 4 Δ " 
ἀδελφὸς ἀνηλώσατε" ἃ δ᾽ ὕστερον, οὐκ ἔστιν ἄξια μὴ οτι δυοῖν 

΄ ΄ 3,4 2ς7 } ΒΡ ᾿ 3’ ᾿ 
ταλάντοιν προσόδου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἴκοσι μνῶν. μηδὲν. οὖν τὴν 

, Φιρωμδι θ. δὰ ᾿ »" ,Ἅ ᾿ - ᾿ - ΒΡ σα 
25 πολιν αἰτιῶ, μηδ΄. ἃ σὺ τῶν ὄντων αἰσχρῶς καὶ κακῶς ἀνο]- 

» - 

λωκας, ὡς ἡ πόλις εἴληφε, λέγε. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες 
3 » -«- “ τ “ 
Αϑηναῖοι, τό τε πλῆϑος τῶν χρημάτων ὧν εἴληφε καὶ τὰς λειά 

ὄν» 3 

τουργίας ἃς λελειτούργηκεν, ἀναγνώσεται ὑμῖν καϑ᾽ ἕν ἕκαστον. 
’ ἅ 

967 λάβε μοι τὸ βιβλίον τουτὶ, καὶ τὴν πρύκλησιν ταυτηνὶ καὶ τὰς 
μαρτυρίας ταυτασί. ' ω κ᾿ γι 

᾽ ζὲν Ὁ 
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» μ Α »- 

Τοσαῦτα μὲν τοίνυν χρήματα εἰληφὼς, καὶ χρέα πολλῶν ὁ 
ες » 

ταλάντων ἔτ᾽ ἔχων, ὧν τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν 
»"ὝἪ »" 4 -»" “ 

δικῶν εἰσπρώττει, ἃ τῆς μισϑώσεως ἔξω τῆς τραπέζης καὶ τῆς 

ἄλλης οὐσίας, ἣν κατέλιπε Πασίων, ὠφείλετο ἐκείνῳ, καὶ νῦν 
΄ τ -" ᾽ -" 

παρειλήφασιν οὗτοι, καὶ τοσαῦτ᾽ ἀνηλωκὼς, ὅσ᾽ ὑμεῖς ἠκού- 
» Ψ -" 3 

σατε, οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῶν προσόδων, μὴ ὅτι τῶν ἀρχαίων, 10 
εἰς τὰς λειτουργίας, ὅμως ἀλαζονεύσεται καὶ τριηραρχίας ἐρεῖ 

κι , ᾽ ᾿ ᾽  ν ᾿ ᾽ 3 -»" πω 3 »-»"ὝἫ Ε] . Ξ 

καὶ χορηγίας. ἐγώ δ᾽, ὡς μὲν οὐκ ἀληϑῆ τοῦτ᾽ ἐρεῖ, ἐπέδειξα 

οἴομαν μέντοι, κἄν εἰ πάντα ταῦτα ἀληϑὴ λέγοι, κάλλιον εἶναι 
2 » » » » καὶ δικαιύτερον, τόνδε ἀπὸ τῶν αὑτοῦ λειτουργεῖν ὑμῖν, ἢ τούτῳ 15 

δόντας τὰ τούτου, μιπρὰ τῶν πάντων μεταχόντας αὑτοὺς, τόνδε 
- , 2 ’ὔ δ΄ δε - 3 ν ᾽- 

μὲν ἐν ταῖς ἐσχάταις ἐνδείαις ὁρᾷν, τοῦτον δ᾽ ὑβρίζοντα καὶ 
"“ ΄ » ᾽ 

εἰς ἅπερ εἴωϑεν ἀναλίσκοντα. ἀλλὰ μὴν περί γε τῆς εὐπορίας, 
ρ - -" » - Ἑ ΄ 

ὡς ἐκ τῶν τοῦ πατρὺς τοῦ σοῦ κέκτηται, καὶ ὧν ἐρωτήσειν 30 
, » 

ἔφησϑα, πόϑεν τὰ ὄντα κέκτηται Φορμίων, μύνῳ τῶν ὄντων 
- ᾽ »" Ἁ , ᾽ 

ἀνθρώπων σοὶ τοῦτον οὐκ ἔνεστιν εἰπεῖν τὸν λόγον. οὐδὲ γὰρ 
᾿ δ " ᾿ ΄ 3 [ ς ᾿ 34«. Ὁ ᾿ 3 ο 

Πασίων, ὁ σὸς πατὴρ, ἐκτήσαϑ'᾽ εὐρων, οὐδὲ τοῦ πατρὸς αὐτῷ 
-» [ῳ -" 

παραδόντος, ἀλλὰ παρὼ τοῖς αὑτοῦ κυρίοις ᾿“ντισϑένει καὶ ᾽49- 85 

χεστράτῳ τραπεζιτεύουσι πεῖραν δοὺς, ὅτι χρηστύς ἐστι καὶ δί- 
᾿ , “" ᾽ , ᾿ μ“ 

καιος, ἐπιστεύϑη. ἔστι δ᾽ ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν ἐργαζομένοις 
3 , ι ᾿ξ ᾿ ᾿ 3 ᾿ ᾿ ΤῊ 
ἀνθρώποις φιλεργὸν δόξαι καὶ χρηστὸν. εἶναι τὸν αὐτὸν ϑαυμα- 

στὸν ἡλίκον. οὔτ᾽ οὖν ἐκείνῳ ταῦϑ᾽ οἵ κύριοι παρέδωκαν, ἀλλ᾽ 
αὐτὸς ἔφυ χρηστὸς, οὔτε τῷδε ὁ σὸς πατήρ᾽ σὲ γὰρ ἂν πρότε- 9ὅ8 
ρον τοῦδε χρηστὸν ἐποίησεν, εἰ ἦν ἐπ᾽ ἐκείνῳ. εἰ δὲ τοῦτο 

»" 3 » -" 

ἀγνοεῖς, ὅτι πίστις ἀφορμὴ τῶν πασῶν ἐστὶ μεγίστη πρὸς χρη- 
᾿ματισμὸν, πῶν ἂν ἀγνοήσειας. χωρὶς δὲ τούτων πολλὰ καὶ τῷ 5 

- ᾿ ᾿ "ἡ » δ , [ 

σῷ πατρὶ καὶ σοὶ αὶ ὅλοις τοῖς ὑμετέροις πράγμασι Φορμίων 
΄ 7 ᾿ ΡΑ ᾽ μ᾿ » 

«γέγονε χρήσιμος. ἀλλ᾽, οἶμαι, τῆς σῆς ἀπληστίας καὶ τοῦ σοῦ 
΄ , μ , 43 , Α - ῳ » 3 

τρόπου τίς αν δύναιτο ἐφικέσϑαι; καὶ δῆτα ϑαυμάζω, πῶς οὐ 
᾿ 2 »" 

λογίζῃ πρὸς σεαυτὸν, ὅτι ἐστὶν ᾿“Αρχεστράτῳ, τῷ ποτε τὸν πω- ἴθ 
2 ’ 

τέρα τὸν σὸν χτησαμένῳ, υἱὸς ἐνθάδε, ᾿Αἀντίμαχος, πράττων 
3 3 3: [2] 3 ῳ ’, ΠΥ ΄ ͵ 

οὐ κατ ἀξίαν, ος οὐ δικαζεταί σον οὐδὲ δεινὰ φησι πάσχειν, 

δὲ σὺ μὲν χλανίδα φορεῖς, καὶ τὴν μὲν λέλυσαι, τὴν δ᾽ ἐκδέ- 
δωπας ἑταίραν, καὶ ταῦτα γυναῖκ᾽ ἔχων ποιεῖς, καὶ τρεῖς παῖ- 19 

3 , »ὝἪ “- 

δὰς ἀκολούϑους περιύγεις, καὶ ζῇς ἀσελγῶς οὕτως, ὥστε καὶ 
κ 3 » , 3 δ 3 - - ’ 

τοὺς ἀπαμἑῶντας αἰσχυνεσῆαι, αὐτὸς ὃ ἐκεῖνος πολλῶν ἐνδεής 

ἔστιν. οὐδὲ τὸν Φορμίων᾽ ἐκεῖνος οὐχ ὁρᾷ. καίτοι, εἰ κατὰ 
1ενιοδί, ἽΤοτη. 17. ο 
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τοῦτ᾽ οἴει ὅσον προσήκειν τῶν τούτου, τι τοῦ πατρύς ποτ᾽ ξγέ. 
ο0 νέτο τοῦ σοῦ, ἐκείνῳ προσήκει μᾶλλον ἢ σοί. ὁ γὰρ αὖ σὸς 

πατὴρ ἐκείνων ἐγένετο" ὥστε καὶ σὺ καὶ οὗτος ἐκείνου γίνεσϑε 
ἐκ τοῦδε τοῦ λόγου. σὺ δ᾽ εἰς τοῦϑ᾽ ἥκεις ἀγνωμοσύνης, ὥσϑ᾽, 
ὃ προσήκεν σοι τοὺς λέγοντας ἐχθροὺς νομίζειν, ταῦτ᾽ αὐτὸς 

φῦ ποιεῖς σ᾽ ἀνάγκην εἶναι λέγειν, καὶ ὑβρίξεις μὲν σαυτὸν καὶ τοὺς 
γονέας τεϑνεῶτας, προπηλακίζεις δὲ τὴν πόλιν, καὶ ἃ τῆς τού- 

τῶν φιλανθρωπίας ἀπολαύσας εὕρετο ὁ σὸς πατὴρ, καὶ μετὰ 
ταῦτα Φορμίων οὑτοσὶ, ταῦτα, ἀντὶ τοῦ κοσμεῖν καὶ περιστέϊ- 

οὔθλειν, ἵνα καὶ τοῖς δοῦσιν ὡς εὐσχημονέστατα ἐφαίνετο καὶ τοῖς 

λαβοῦσιν ὑμῖν, ἄγεις εἰς μέσον, ἐλέγχεις, δεικνύεις, μονονοὺκ 
ὀνειδίζεις, οἷον ὄντα σε ἐπονήσαντο ᾿Δϑηναῖοι. εἶτ᾽ εἰς τοῦϑ᾽ 

5 ἥκεις μανίας, (τί γὰρ ἂν ἄλλο τις ἔἴΐποι;) ὥστ᾽ οὐκ αἰσϑάνῃ, 
ὅτι νῦν ἡμεῖς μὲν ἀξιοῦντες, ἐπειδήπερ ἀπηλλάγη Φοομίων, 
μηδὲν ὑπύλογον εἶναι, εἴποτε τοῦ σοῦ πατρὸς ἐγένετο, ὑπὲρ σοῦ 

λέγομεν, σὺ δὲ μηδέποτε ἐξ ἴσου σοι γενέσϑαν τοῦτον ἀξιῶν κα- 
10 τὰ σαυτοῦ λέγεις" ἃ γὼρ ἂν σὺ δίκαια σαυτῷ κατὰ τούτου τάξῃς, 

τὰ αὐτὰ ταῦτα ἥξει κατὰ σοῦ παρὰ τῶν τὸν σὸν πατέρα ἐξ ἀρχῆς 

χτησαμένων. ἀλλὰ μὴν, ὅτι κἀκεῖνος ἦν τινῶν, εἶτ᾽ ἀπηλλάγη 
τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ οὗτος ἀφ᾽ ὑμῶν, λάβε μοι ταυτασὶ 

15 τὰς μαρτυρίος, ὡς ἐγένετο Πασίων ᾿Δρχεστράτον. 

ΤΠ ΒΌΗΗΡΕΡΆΕ 

Εἶτα τὸν σώσαντα μὲν ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα καὶ πολλὰ 
παρασχόντα χρήσιμον αὑτὸν τῷ πατρὶ τῷ τούτου. τοσαῦτα ὃ᾽ 

40 αὐτὸν τοῦτον ἀγαϑὰ εἰργασμένον, ὅο᾽ ὑμεῖς ἀκηκύατε, τοῦτον 
οἴεται δεῖν ἑλὼν τηλικαύτην δίκην ἀδίκως ἐκβάλλειν. οὐ γὰρ 
ἄλλο γ᾽ ἔχοις οὐδὲν ἂν ποιῆσαι" εἰς μὲν γὼρ τὰ ὄντα εἰ βλέ- 
πεις ἀκριβῶς, ταῦϑ'᾽ εὑρήσεις ὧν ἐστὶν, ἂν, ὃ μὴ γένοιτο, ἐξα- 
πατηϑῶσιν οὗτοι. ὁρᾷς τὸν ᾿Αρχίλοχον τὸν Χαριδήμου ; ποτ᾽ 

25 εἶχεν ἀγρόν" εἶτά γε νῦν πολλοὶ, πολλοῖς γὰρ ἐκεῖνος ὀφείλων 
αὐτὸν ἐχτήσατο" καὶ τὸν Σωσίνομον, καὶ τὸν Τιμύδημον, καὶ 
τοὺς ἄλλους τραπεζξίτας᾽ οἱ, ἐπειδὴ διαλύειν ἐδέησεν οἷς ὄφειλον, 
ἐξέστησαν ἁπάντων τῶν ὄντων. σὺ δ᾽ οὐδὲν οἴει δεῖν σκοπεῖν 

960 οὐδ᾽ ὧν ὃ πατὴρ, σοῦ πολλῷ βελτίων ὧν καὶ ἄμεινον φρονῶν 
πρὸς ἅπαντ᾽, ἐβουλεύσατο. ὃς, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοὶ, τοσούτῳ τοῦ- 

τον ἡγεῖτο σοῦ πλείονος ἄξιον εἶναν καὶ σοὶ καὶ αὑτῷ παὶ τοῖς 

5 ὑμετέροις πράγμασιν, ὥστε, ἀνδρὸς ὄντος σου, τοῦτον, οὐ σὲ, 
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τῶν μισϑώσεων κατέλιπεν ἐπίτροπον, καὶ τὴν γυναῖκα ἔδωκε, 

καὶ ζῶν αὐτὸν ἐτίμα᾽ δικαίως, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι. οἱ μὲν γὰρ 

ἄλλοι τραπεζῖται, μίσϑωσιν οὐ φέροντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ αὑτοῖς ἐργαζό- 
μενοι, πᾶντες ἀπώλοντο᾽ οὗτος δὲ, μίσϑωσιν φέρων δύο τάλαντα 10 
καὶ τετταράκοντα μνᾶς, ὑμῖν ἔσωσε τὴν τράπεζαν. ὧν ἐκεῖνος 

μὲν χάριν εἶχε, σὺ δ᾽ οὐδένα ποιεῖ λύγον, ἀλλ᾽ ἐναντία τῇ δια- 

'ϑήκῃ καὶ. ταῖς ἀπ᾿ ἐκείν ης ἀραῖς γραφείσαις ὑπὸ τοῦ πατρὸς 

ἐλαύνεις, διώκεις, συκοφαντεῖς. ὦ βέλτιστε, εἰ οἷόν τε σὲ τοῦτ᾽ 15 

εἰπεῖν, οὐ παύσῃ καὶ γνώσῃ τοῦϑ᾽, ὅτι πολλῶν χρημάτων τὸ 
χρηστὸν εἶναι λυσιτελέφτερόν ἐστι; σοὶ γοῦν, εἴπερ ἀληϑὴ λέγεις, 

χρήματα μὲν τοσαῦτ᾽ εἰληφύτι πάντ᾽ ἀπόλωλεν, οἧς φής" εἰ δ᾽ 

ἦσϑα ἐπιεικὴς, οὐδέποτε αὐτὰ ἀνήλωσας. ἀλλ᾽ ἔγωγς μὰ τὸν 90 

Δία παὶ ϑεοὺς πανταχῇ σκοπῶν οὐδὲν ὁρῶ, διότι ἄν σοι πει- 
σϑέντες οὗτοι τουδὶ καταψηφίσαιντο. τί γάρ; ὅτι πλησίον ὄντων 
τῶν ἀδικημάτων ἐγκαλεῖς; ἀλλ᾽ ἔτεσι καὶ χρόνοις ὕστερον αἱ- 
τιᾷ. ἀλλ᾽ ὅτε τοῦτον ἀπράγμων ἦσϑα τὸν χρόνον; ἀλλὰ τίς 35 
οὐκ εἶδεν, ὅσα πράγματα πράττων οὐ πέπαυσαι, οὐ μόνον ἰδίας 
δίκας διώκων οὐκ ἐλάττους ταυτησὶ, ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ συκοφαντῶν 

καὶ πρένων τινάς; οὐχὶ Τιμομάχου κατηγόρεις; οὐχὶ Καλλίππου τοῦ 

νῦν ὄντος ἐν Σικελίᾳ; οὐ πάλιν Μένωνος ; οὐκ Αὐτοκλέους ; οὐ 961 

Τιμοϑέου; οὐκ ἄλλων πολλῶν; καίτοι πῶς ἔχει λόγον, σὲ, ᾿ἅπολ- 

λόδωρον ὄντα, πρότερον τῶν κοινῶν, ὧν μέρος ἠδικοῦ, δίκην 

ἀξιοῦν λαμβάνειν, ἢ τῶν ἰδίων, ὧν νῦν ἐγκαλεῖς, ἄλλως τε καὶ 5 

τηλικούτων ὄντων, ὡς σὺ φής; τί ποτ᾽ οὖν ἐκείνων κατηγορῶν 
τόνδ᾽ εἴας; οὐκ ἠδικοῦ, ἀλλ᾽, οἶμαι, συκοφαντεῖς νῦν. ἡγοῦμαι τοί- 
ψυν, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, πάντων μάλιστ᾽ εἰς τὸ πρᾶγμα εἶναι τούτων 
άρτυρας παρασχέσϑαι. τὸν γὰρ συκοφαντοῦντα ἀεὶ τί χρὴ νο- 10 
ωίζευν ποιεῖν νυνί; καὶ νὴ Δία ἔγωγε, ὦ ἄνδρες ᾿4ἀϑηναῖοι, νο- 
μίζω, πάνϑ᾽ ὅσω τοῦ τρύπου τοῦ Φορμίωνός ἐστι σημεῖα καὶ 
τῆς τούτου δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας, καὶ ταῦτ᾽ εἷς τὸ 
πρᾶγμ᾽ εἶναι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν, ὁ μὲν γὰρ περὶ πάντα ἄδικος 15 
τάχ᾽ ἂν, εἰ τύχοι, καὶ τοῦτον ἠδίκει" ὃ δὲ μηδένα μηδὲν ἦδι- 
κηκὼς, πολλοὺς δὲ εὖ πεποιηκὼς ἑκὼν, ἐκ τίνος ἂν εἰκότως τρό- 

που τοῦτον μύνον ἂν ἠδίκει τῶν πάντων; τούτων τοίνυν τῶν 
μαρτυριῶν ἀκούσαντες γνώσεσϑε τὸν ἑκατέρου τρύπον. 

ΜΑΡΤΥΎΥΡΙΑΙ. 30 

Ἴ1ϑι δὴ καὶ τὰς πρὸς ᾿Απολλόδωρον τῆς πονηρίας. 
σε 
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ΜΑΡΤΥΡΊΙΑ,Ι. 

ἦ2ρ᾽ οὖν ὅμοιος οὑτοσί; σκοπεῖτε. λέγε. 

ΡΒ 01 Αν: 

᾿Ανάγνωϑι δὴ καὶ ὅσα δημοσίᾳ χρήσιμος τῇ πόλεν γέγονεν 
δ ΄ οὑτοσί. 

95 ὌΓ ΤΡ ἜΓ ὙΣ 

Τοσαῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Ζϑηναῖοι, Φοομίων χρήσιμος τῇ 
πόλει γεγονὼς καὶ πολλοῖς ὑμῶν, καὶ οὐδένα οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίῳ 

κακὸν οὐδὲν εἰργασμένος, οὐδ᾽ ἀδικῶν ᾿“πολλόδωρον τουτονὶ, δεῖται 

962 καὶ ἱκετεύει καὶ ἀξιοῖ σωϑῆναι, καὶ ἡμεῖς συνδεύμεϑα οἱ ἐπιτήδειοι 

ταῦϑ᾽ ὑμῶν. ἐκεῖνο δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι δεῖ. τοσαῦτα γὰρ. ὦ ὄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, χρήμαϑ᾽ ὑμῖν ἀνεγνώσϑη προσευπορηκὼς, ὅσ᾽ οὔϑ᾽ οὗ- 

σι,τὸος οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς κέκτηται. πίστις μέντον Φορμίωνι παρὰ 

τοῖς εἰδόσι καὶ τοσούτων ζαὶ πολλῷ πλειόνων χρημάτων ἐστί" 

δι᾿ ἧς καὶ αὐτὸς αὐτῷ καὶ ὑμῖν χρήσιμός ἐστιν. ἃ μὴ πρόησϑε, 
μήτ᾽ ἐπιτρέψητε ἀνατρέψαι τῷ μιαρῷ τούτῳ ἀνθρώπῳ, μηδὲ ποιή- 

10 σὴῆτε αἰσχρὸν παράδειγμα, ὡς τὰ τῶν ἐργαζομένων καὶ μετρίως 

ἐθελόντων ζῆν τοῖς βδελυροῖς καὶ συκοφάνταις ὑπάρχει παρ᾽ 
ὑμῶν λαβεῖν. πολὺ γὰρ χρησιμώτερα ὑμῖν. παρὰ τῷδε ὄντα 
ὑπάρχει" ὁρᾶτε γὰρ αὐτοὶ καὶ ἀκούετε τῶν μαρτύρων, οἷον 

15 ἑαυτὸν τοῖς δεηϑεῖσι παρέχει. χαὶ τούτων οὐδὲν ἕνεκα τοῦ λυ- 

σιτελοῦντος εἰς χρήματα πεποίηκεν, ἀλλὰ φιλανϑρωπίᾳ καὶ τρό- 

που ἐπιεικείᾳ. οὔκουν ἄξιον, ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι, τὸν τοιοῦτον 
ἄνδρα προέσϑαν τούτῳ, οὐδὲ τηνικαῦτα ἐλεεῖν, ὅτ᾽ οὐδὲν ἔσται 

90 πλέον τούτῳ, ἀλλὰ νῦν, ὅτε κύριοι καϑέστατε σῶσαν οὐ γὰρ ἔγωγ. 
ὁρῶ καιρὸν, ἐν τίν. ἂν μᾶλλον βοηϑήσειέ τις αὐτῷ. τὰ 
οὖν πολλὰ ὧν ᾿Απολλόδωρος ἐρεῖ νομίζετ᾽ εἶναι λόγον καὶ συ- 
κοφαντίας, κελεύετε δ᾽ αὐτὸν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι, ἢ ὡς οὐ διέϑετο 
ταῦϑ᾽ ὃ πατὴρ, ἢ ὡς ἔστι τις ἄλλη μίσϑωσις πλὴν ἣν ἡμεῖς 

45 δείκνυμεν, ἢ ὡς οὐκ ἀφῆτεν αὐτὸν διαλογισάμενος τῶν ἐγκλη- 
μάτων ἁπάντων, ἃ ἔγνω ὃ κηδεστὴς ὃ τούτου καὶ οὗτος αὐτὸς 
συνεχώρησεν, ἢ ὡς διδόασιν οἵ νόμοι δικάζεσθαι τῶν οὕτω πρα- 
χϑέντων ἢ τῶν τοιούτων τι δεικνύναι. ἐὰν δ᾽ ἀπορῶν αἰτίας 

968 καὶ βλασφημίας λέγῃ καὶ κακολογῇ, μὴ προσέχετε τὸν νοῦν, μηδ᾽ 
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ὑμῶς ἡ τούτου κραυγὴ καὶ ἀναίδεια ἐξαπατήσῃ, ἀλλὰ φυλάττετε 
καὶ μέμνησϑε, δα ἡμῶν ἀκηκόατε. κἂν ταῦτα ποιῆτε, αὐτοί τ᾽ 
εὐορκήσετε καὶ τοῦτον διρμαίως σώσετε ἄξιον ὄντα νὴ τὸν Δία 5 
χαὶ τοὺς ϑεοὺς ὅπαντας. ἀνάγνωθι λαβὼν αὐτοῖς τὸν νόμον 
καὶ τὼς μαρτυρίας ταςδί. 

γθ ΟΣ ἾἹ Ρ ΦΡΡΙ ἃ ἋὉ 

Οὐκ οἶδ᾽ ὕ τι δεῖ πλείω λέγειν" οἴομαν γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν 
ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων. ἐξέρα τὸ ὕδωρ. 

ὙΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΠΑΝΤΑ͂ΙΝΕΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΛΟΓΟΥ͂. 

7. ανταίνετος παρὰ Τηλεμάχου τινὸς ἐργαστήριον ἐν Μαρωνείᾳ 
μεταλλικὸν, (τόπος δὲ οὗτος τῆς ᾿Δττικῆς,) καὶ μετὰ τοῦ ἐργα- 
στηρίου τριάκοντα τὸν ἀριϑμὸν οἰκέτας ὠνούμενος δανείζεταν 
παρὰ μὲν Μνησικλέους τάλαντον, παρὰ δὲ Φιλέτου καὶ Πλείστο- ὅ 
ρος πέντε καὶ τετταράκοντα μνᾶς. καὶ ἦν ὠνητὴς ἐγγεγραμμέ- 
νος ὁ Μνησικλῆς, καὶ τὰς ὠνὼς εἶχεν αὐτός. ἰὕστερον δὲ ἀπαι- 

τούμενος τὸ ἀργύριον ὃ Πανταίνετος δευτέρους λαμβάνει δανει- 
ατὰς, τόν τε παραγραφύμενον νῦν Νικόβουλον καὶ Εὔεργόν 10 
τινα καὶ τούτοις ὑποϑήκην δίδωσι τὸ ἐργαστήριον καὶ τὰ ἄν- 
δράποδα, γραμματεῖον δὲ, οὐχ ὑποθήκης, ἀλλὰ πράσεως γρά- 
φεται. καὶ γίνεται πρατὴρ καὶ βεβαιωτὴς τοῖς δευτέροις δανει- 
σταῖς ὃ πφότερος δεδανεικὼς, ὁ Μενησικλῆς, ὃ τὰς ὠνὰς ἔχων. 15 
καὶ μισϑοῦσι τῷ Πανταινέτῳ τά τε ἀνδράποδα καὶ τὸ ἐργαστή- 064 
ριον Εὔεργος καὶ ὃ Νικόβουλος, ὡς δεσπόται δῆϑεν γεγονότες 
αὐτοῦ τοσούτου δὲ μισϑοῦσιν, ὅσον τὸ δάνειον τόκον ἐποίει. 

ἐδεδανείκεσαν μὲν γὰρ ἑκατὸν πέντε μνᾶς ἔδει δὲ κατὰ μνᾶν τό- 5 
ον εἶναι δραχμήν. ἑκατὸν οὖν καὶ πέντε δραχμὰς λαμβάνειν 
συνέϑεντο᾽ καὶ ἦν τοῦτο τῷ μὲν ἔργῳ τόκος, τῷ δὲ ὀνόματι μί- 
σϑωσις. τούτων πραχϑέντων, ὃ μὲν Νικόβουλος ἀπεδήμησε" 
παρὰ δὲ τὴν ἀπουσίαν τὴν ἐκείνου ᾿Αϑήνῃσι τάδε γίγνεται, ὃ 10 
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Εὔεργος» ὃ κοινωνὸς τοῦ δανείσματος, αἰτιώμενος τὸν Πανταί- 

γνετον, ὡς οὐδὲν τῶν συγπειμένων ἐθέλοντα ποιεῖν, ἐλϑὼν 
ἐπὶ τὸ ἐργαστήριον κατεῖχεν αὐτοῦ. καὶ δὴ ἀργύριον φυλάξας 

15 ἐκ τῶν μετάλλων Πανταινέτῳ κομιξόμενον, ὅπερ ἔμελλεν εἰς τὸ 

δημόσιον καταβάλλειν, ἀφείλετο τὸν κομίζοντα οἰκέτην βία. 
παρὸ καὶ διπλῆν εἰς τὸ δημόσιον κατέβαλεν, ὡς ἔφη, τὴν 
καταβολὴν ὁ Πανταίνετος, τῆς προσηκούσης προϑεσμίας δι᾽ 
Εὔεργον ἐκπεσών. ἐπὶ τούτοις καὶ δίκην ἔλαχε τῷ Βὐέργῳ 

40 βλάβης, καὶ εἷλεν αὐτόν. ὡς δὲ ἐπανῆκε καὶ ὁ Νικόβουλος 
ἐκ τῆς ἀποδημίας, καὶ δανεισταὶ πολλοί τινες ἀνεφαίνοντο τοῦ 

ΤΙανταινέτου πρότερον ἀγνοούμενον, λύγων πολλῶν λεγομένων, 
πέρας συνέβησαν, ὥστε Νικόβουλον μὲν καὶ Εὔεργον ἀπολαμ- 

25 βάνοντας ἑκατὸν καὶ πέντε μνᾶς ἀποστῆναι τοῦ ἐργαστηρίου 
καὶ τῶν ἀνδραπόδων, ταῦτα δὲ τοὺς ἑτέρους δανείσαντας ὠνεῖς- 

σϑαι. πάλιν δὲ οὐκ ἐθελόντων τῶν δανειστῶν ὠνεῖσθαι τὰ 
χτήματα, εἶ μὴ πρατῆρες αὐτοὶ καὶ βεβαιωταὶ γίγνοιντο Νιπό- 

βουλος καὶ Εὔεργος, πείϑεται ὃ ἹΝικόβουλος καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
Θ6δ Πανταινέτου, καϑά φησιν, ἀξιούμενος, οὐ πρότερον δὲ ἀνεδέ- 

ξατο, πρὶν τοῦ Πανταίνετον ἄφεσιν αὐτῷ παντὸς ἐγχλήματος 

δοῦναι. ὃ δὲ Πανταίνετος ἔδωκε μὲν τὴν ἄφεσιν, καὶ ἐπράϑη 
5 τὰ κτήματα, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τούτῳ τὴν αὐτὴν ἥνπερ Εὐέργῳ 

δίκην εἴληχε, μεταλλικὴν ἐπιγραφόμενος τὴν δίκην, ὡς δὴ τῶν 

τε τὰ μέταλλα ἐργαζομένων εἷς ὧν καὶ περὶ μέταλλον ἠδικημένος, 
ἐγκαλεῖ δὲ τῷ Νικοβούλῳ καὶ περὶ τῆς τῶν χρημάτων ἄφαι: 

10 ρέσεως τῶν ὑπὸ τοῦ οἰκέτου κομιζομένων, καὶ περὶ τῆς τοῦ 

ἐργαστηρίου καὶ τῶν ἀνδραπόδων πράσεως παρὰ τὰς συνθήκας 
γεγενημένης, καὶ μέντοι καὶ περὶ ἑτέρων τινῶν. ὁ δὲ Νικόβου- 
λος παραγράφεται τὸν ἀγῶνα, καϑ᾽ ἕνα μὲν ἐκεῖνον νόμον τὸν 

15 κελεύοντα, περὶ ὧν ἂν ἄφεσις καὶ ἀπαλλαγὴ γένηται, περὶ τούς 
τῶν μηκέτι ἐξεῖναι δικάζξεσϑαι, καϑ᾽ ἕτερον δὲ ἐκεῖνον, ὃς διαῤ- 

δήδην καὶ σαφῶς ὁρίζει, περὶ τίνων δεῖ τὰς μεταλλικὰς δίχαξς 
εἰσάγειν" ὧν οὐδὲν πεπονϑότα Πανταίνετον ἀτύπως φησὶ μεταῖ- 

40 λικὴν δίκην δικάζεσϑαν" καὶ μὴν καὶ τρίτον πὰρέχεταν νόμον, 
ὃς διαιρεῖ, περὶ ποίων ἐγκλημάτων ποῖα χρὴ κρίνειν δικαστήρια 

καὶ ποίας ἀρχὼς εἰσάγειν τὰς δίκας" Πανταίνετον δέ φῆσι παρὰ 
τοῦτον ποιεῖν τὸν νόμον, ποικίλα ἐγκλήματα εἰς ταὐτὸν μίξαντα 

56 καὶ περὶ πάντων τῷ ̓μεταλλικῷ δικαστηρίῳ τὴν κατηγοῦίαν ποι- 

οὔμενον. τῷ μὲν οὖν περὶ τῆς ἀφέσεως νύμῳ κατ᾽ ἀρχὰς κέ- 

ἀρηταν, τοῖς δὲ δύο τοῖς ἑτέροις ἐπὶ τοῦ τέλους, καὶ ἀρχόμενος 
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ἀπὸ τῆς παραγραφῆς; καὶ λήγων εἰς ταύτην, ἐν δὲ μέσῳ τὴν 

εὐϑυδιπκίαν πεποίημεν, ἧς μέ ἔγιστον καὶ ἰσχυρότατόν ἐστιν, ὅτι 

μηδὲ ἐριξημῶν ἐτύγχανε τότε Νικόβουλος, ὅτε Πανταίνετος 966 

ἐκεῖνα, ἐφ᾽ οἷς τότε Πὐέργῳ καὶ νῦν “Νικοβούλῳ τὴν δίκην 

εἴληχε. 

ΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ; 
ΠΑ͂ΡΑΓΡΑ͂ΦΗ ΠΡΟΣ ΠΑΗΝΤΑ,ΙΝΕΤΟΝ. 

χἰλωκότων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῶν νόμων παραγράψασϑαν 
περὶ ὧν ἄν τις ἀφεὶς καὶ ἀπαλλάξας δικάζηται, γεγενημένων 
ἀμφοτέρων μον τούτων πρὸς Πανταίνετον τουτονὶ; παρεγραψά- 

μην, ὡς ἠκούσατε ἀρτίως, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, 5 
3 ’ -» ᾽ - -" 5. ᾿ κ 

οὐκ οἰύμενος δεῖν ἀφεῖσϑαι τοῦ δικαίου τούτου, οὐδ΄, ἐπειδὰν 

ἐξελέγξω πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις καὶ ἀφεικότα τοῦτον ἐμαυτὸν 

χαὶ ἀπηλλαγμέψον, ἐγγενέσθαι τούτῳ μὴ φάσκειν ἀληϑῆ με ηλλαγμέγον, ἐγγενέ ὅτῳ μὴ φάσκειν ἀληθῆ 
λέγειν καὶ ποιεῖσϑαι τεχμήριον, ὡς, εἴπερ ἐπράχϑη τι τοιοῦ- 10 

τον, παρεγραψάμην ἂν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς σκήψεως 
᾿ 3 , ΕΒ ὦν »ξ ᾿ δ 5εν 3.» 

εἰσελϑὼν, ἀμφύτερα ὑμῖν ἐπιδεῖξαι, καὶ ὡς οὐδὲν ἠδίκηκα 

τοῦτον, καὶ ὡς παρὰ τὸν νόμον μοι δικάζεται. εἰ μὲν οὖν 

ἐπεπόνϑει τι τούτων Πανταίνετος, ὧν νῦν ἐγκαλεῖ, κατ᾽ ἐκεί- 15 
νους ὧν τοὺς χρόνους ἐφαίνετό μοι δικαζόμενος εὐϑὺς, ἐν οἷς 

Ἁ ’ δ »ν ᾿ 3 , ᾿ 3 -" ’ 

τὸ συμβύλαιον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους ἐγίγνετο, οὐσῶν μὲν ἐμμή- 

γων τῶν δικῶν τούτων, ἐπιδημούντων δ᾽ ἡμῶν ἀμφοτέρων, 
ΦΑΣ 2 3 ΄ ς᾽ ’ 3 ιν 3 ΄ - 

ἁπάντων δ᾽ ἀνθρώπων εἰωϑύτων παρ αὐτὰ τἀδιπμήματα μᾶλ- 
κι ΄ , 2 - ι " 32οι 

λον ἢ χρόνων ἐγγεγενημένων ἀγανακτεῖν. ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν 20 
ΕῚ ,  κ ᾿ "" - ᾿ 5-ς-9 {κ ͵ ΕῚ Ἁ κ 

ἠδικημένος, ὡς καὶ ὑμεῖς εὖ οἵδ᾽ ὅτι φήσετε, ἐπειδὰν τὰ θΘ67 

πεπραγμένα ἀκούσητε, τῷ κατορϑῶσαι τὴν πρὸς Εὔεργον δί- 
κὴν ἐπῃρμένος συκοφαντεῖ, ὑπόλοιπόν ἐστι παρ᾽ ὑμῖν, ὦ ἀν- 
ὃρες δικασταὶ, ἐπιδείξαντα, ὡς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικῶ, καὶ μάρτυ- 5 

τ -»" " ρας ὧν ἂν λέγω παρασχόμενον πειρᾶσϑαι σώζειν ἐμαυτόν. 
δεήσομαι δὲ καὶ δίκαια καὶ μέτρια ὑμῶν ἁπάντων» ἀκοῦσαί τέ 

ψ»» περὶ ὧν παρεγραψάμην εὐνοϊκῶς καὶ προσέχειν ὅλῳ τῷ 

πράγματι τὸν νοῦν᾽ πολλῶν γὰρ δικῶν ἐν τῇ πόλεν γεγενημέ: 10 
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: 3 Σ 
γων, οὐδένα πω δίκην οὔτ᾽ ἀναιδεστέραν οὔτε συπκοφαντικὼ- 

τέραν οἴομαν φανήσεσϑαι δεδικασμένον ἧς νῦν οὑτοσὶ λαχὼν 
- ΄ » 5' 

εἰσελϑεῖν τετόλμηκεν. ἐξ ἀρχῆς δ᾽, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, διὰ 
βοαχυτάτων ἅπαντο τὰ πραχϑέντα διηγήσομαι πρὸς ὑμᾶς. ἐδα- 

15 νείσαμεν πέντε καὶ ἑκατὸν μνᾶς ἐγὼ καὶ Εὔεργος, ὦ ἄνδρες 
"ἢ » 

δικασταὶ, ἸΠανταινέτῳ τούτῳ ἐπ᾽ ἐργαστηρίῳ τε ἐν τοῖς ἔργοις 
“ 7, " 4 3 , ς, 3 ᾿ "ν ’ 
ἐν Μαρωνείᾳ καὶ τριάκοντα ἀνδραπόδοις" ἣν δὲ τοῦ δανεί- 

σματος τετταράκοντα μὲν καὶ πέντε μναῖ ἐμαὶ, τάλαντον δ᾽ 

Ὸ Εὐέργου. συνέβαινε δὲ τοῦτον ὀφείλειν νησικλεῖ μὲν Κολυτ- 
- 3 

τεῖ τάλαντον, Φιλέᾳ δ᾽ ᾿Ἐλευσινίῳ καὶ Πλείστορν πέντε καὶ 

τετταράκοντα μνᾶς. πρατὴρ μὲν δὴ τοῦ ἐργαστηρίου καὶ τῶν 
δ - » 

ἀνδραπόδων ὁ Μνησιχλῆς ἡμῖν γίγνεται" καὶ γὰρ ἐώνητο 
δ ἐπ ᾽ν ͵ Η ΄, » 

25 ἐκεῖνος αὑτὰ τουζῷ παρὰ Τηλεμάχου, τοῦ πρότερον χεκτημέ- 
-" δ 3 δ - -»" ’ 

γου. μισϑοῦται ὃ οὑτοσὶ παρ᾽ ἡμῶν τοῦ γιγνομένου τόπου 
-ν 3 » » 

τῷ ἀργυρίῳ, πέντε καὶ ἑκατὸν δραχμῶν τοῦ μηνὸς ἕχάστου " 
ι , ’ 2 ὧς ὦ» , 3 , 

καὶ τυϑέμεϑα συνθήκας, ἐν αἷς ἡ τε μίσϑωσις ἦν γεγραμμένη 
’ Γ -»"ὝἪ - 

καὶ λύσις τούτῳ παρ᾽ ἡμῶν ἔν τινι δητῷ χρόνῳ. πραχϑέντων 
ῇ 2 - 

968 δὲ τούτων ΄ Βλαφηβολιῶνος μηνὸς ἐπὶ Θεοφίλου ἄρχοντος, ἐγὼ 
" ΄ τ ᾽ π 

μὲν ἐμπλέων εἰς τὸν Πόντον εὐθὺς ὠχόμην, οὗτος δ᾽ ἐνθάδε 
5΄ ι Ἵ, ᾿ Η " , ΄ " Υ̓ . 
ἦν καὶ Εσεργος. τὰ μὲν δὴ πραχϑέντα τούτοις πρὸς αὕτους, 

3 “ -“ 
5 ἕως ἀπεδήμουν ἐγὼ, οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰπεῖν᾽ οὔτε γὰρ ταὐτὰ 

3 9 4. 

λέγουσιν, οὔτ᾽ ἀεὶ ταὐτὰ οὑτός γε, ἀλλὰ τοτὲ μέν φησιν ἐκπε- 
σεῖν ὑπὶ ἐκείνου βίᾳ παρὰ τὰς συνθήκας ἐκ τῆς μισϑώσεως, 

᾿ }]  Φ! “Ι΄ δον τὰν Ἁ Χ ω , -" τοτὲ δὲ αὐτὸν αἴτιον αὑτῷ πρὸς τὸ δημόσιον γενέσϑαν τῆς 
»" » Ε -“ 

10 ἐγγραφῆς, τοτὲ δ᾽ ἄλλ᾽ ὅ τι ἂν βούληται, ἐκεῖνος δ᾽ ἁπλῶς, 
οὔτε τοὺς τύκους ἀπολαμβάνων, οὔτε τῶν ἄλλων τῶν ἐν ταῖς 

΄ -“ οΧ , 2 ι Α, ἘΠΉ ΕΒ ΄ 
συνϑήκαις ποιοῦντος οὐδὲν τούτου, ἐλϑὼν παρὶ ἑκόντος τούτου 

» ; “ 2 - , 

λαβὼν ἔχειν τὰ ξαυταῦ, μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀπελθόντα τοῦτον ἥκειν 
: ᾽ ᾽ 3 - 

15 τοὺς ἀμφισβητήσοντας ἄγοντα, αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἐπεξελϑεῖν ἐκεί- 
ΕῚ Γ ,..4 ΄ Ε7) ἰχῳ 2 “ 

νοις, τοῦτον δ΄ οὐχὶ χωλύειν ἔχειν οσαπὲρ ἐμισϑῶώσατο, εἶ 
΄ 2 

ποιοίη τὰ συγκείμενα. τούτων μὲν δὴ τοιούτους ἀκούω λόγους. 
“» 53 τ 3 - 

ἐχεῖνο δ᾽ οἶδ᾽, ὅτι, εἰ μὲν οὗτος ἀληϑὴ λέγει καὶ δεινὰ πέ- 
δ » 3» 

40 πονϑεν, ὥσπερ φησὶν, ὑπὸ τοῦ Εὐέργου, ἔχεν δίκην οἷς ἔτι- 
΄ εὐ) δας τ΄. Ἁ ς Δ ἘῚ » ᾿] δ νῷ -" κι » 

μνήσατο αὐτός" εἷλε γὰρ αὐτὸν εἰσελϑὼν ὡς ὑμᾶς, καὶ οὐ 
» "ΜΡ , -»" 

δήπου τῶν αὐτῶν παρά τε τοῦ πεποιηκότος δίκαιός ἐστι δίκην 
» -" » »" 2 λαβεῖν καὶ παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ μηδ᾽ ἐπιδημοῦντος" εἰ δ΄ ὁ Εὔερ- 
᾽ -" ᾿ » 

γος ἀληϑῆ λέγει, σεσυκοφάντηταν μὲν, ὡς ἔοικεν, ἐκεῖνος, ἐγὼ 
-. χ᾽ 3. , ὦ " Ἀν , 2. , ΄ ς ᾿ 

959 ὃ οὐδ΄ οὕτω τῶν αὐτῶν φεύγοιμ΄ ἂν δίκην εἰκότως. ὡς οὖν 
- . 3 - 4 ΔΙ ὅΝ 

ταῦτα πρῶτον ἀληϑῆ λέγω, τούτων τοὺς μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι» 
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ΜΑΡΨΤΥΡΈΣ. 

, Ἅ 3 » »" 

"Ὅτι μὲν τοίνυν καὶ πρατὴρ ἦν ἡμῖν τῶν κτημάτων, ὅσπερ 
ἐξ ἀρχῆς αὐτὸς ἐώνητο, ὁ ΜΜνησικλῆς, καὶ κατὰ τὰς συνθήκας 969 

οὗτος ἐμισϑώσατο ἡμέτερον ὃν τὸ ἐργαστήριον καὶ τὰ ἀνὸδρά- 
βερδϊε, καὶ οὔτε τρρδῆν ἐγὼ τοῖς μετὰ ταῦτα πρὸς Εὔεργον 

τούτῳ ἀγυγύνμεν οὔτ᾽ ἐπεδήμουν ὅλως, ἕλαχέ τε δίκην ἐκείνῳ, 5 

χἀὴ οὐδὲν ἡμῖν πώποτ᾽ ἐνεκάλει, ἀκούετε τῶν μαρτύρων, ὦ 
᾽ 

ἄνδρες δικασταί. ἐπειδὴ τοίνυν ἀφικόμην σχεδὸν τι πάντ 
3 ᾿ ΄ ", -᾿ ᾽ ᾿ξ Ἁ “,» " 

ἁπολωλεκῶς». Ὁσὰ ἔχων ἐξέπλευσα, ἀκούσας καὶ καταλαβὼν 

τοῦτον μὲν ἀφεστηκότα, τὸν δ᾽ Εὔεργον ἔχοντα καὶ κρατοῦντα 
Ἐ να ΄ ι δέω ;; δι» ᾿ » ΄ 
ὧν ἑωνημεϑα, ϑαυμαστὸν ὡς ἐλυπήϑην., ορῶν τὸ πρᾶγμα μοι ῖο 

περιεστηπὸς εἰς ἄτοπον. ἢ γὰρ κοινωνεῖν ἔδει τῆς ἐργασίας 
καὶ τῶν ἐπιμελειῶν τῷ Εὐέργῳ, 1] χρήστην ἀντὶ τούτου τὸν 

-" ; ᾿. 

ξὔεργον ἔχειν, καὶ πρὸς ἐκεῖνον πόλιν μίσϑωσιν γράφειν καὶ 
, » » ͵ ᾽ Β᾿ 

συμβύλαιον ποιεῖσϑαν" τούτων δ᾽ οὐδέτερον προῃρούμην. ἀη- 15 
-» ᾽ ᾿ 

δῶς δ᾽ ἔχων οἷς λέγω τούτοις, ἰδὼν τὸν Μνησικλέα, τὸν πρα- 
ὦ εῷ - , 4 ΟΣ 

τῆρα τούτων ἡμῖν γεγενημένον, προσελϑὼν ἐμεμφόμην αὐτῷ, 
᾿ ᾽ "» 

λέγων, οἷον ἄνϑρωπον προὐξένησέ μοι, καὶ τοὺς ἀμφισβητοῦν- 
τας, καὶ, τί ταῦτ᾽ ἐστὶν, ἠρώτων. ἀκούσας δ᾽ ἐκεῖνος τῶν 320 

Ἀ 3 ΄ ᾿ “ ϑι ὦ , ΑΥΥ, 

μὲν ἀμφισβητούντων κατεγέλα, συνελθεῖν δ΄ ἔφη τούτους βου- 
" δ᾽» ΄ ΠΝ 

λεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ συνάξειν αὐτὸς ἡμᾶς, καὶ παραινέσειν 

τούτῳ πάντα ποιεῖν τὰ δίκαια ἐμοὶ, καὶ οἴεσθαι πείσειν. ὡς 
δὲ συνήλθομεν, τὰ μὲν πολλὰ τί δεῖ λέγειν ; ἡπον δ᾽ οἵ δεδα- 95 

΄ » " - ᾽ 

γεικέναι φάσκοντες τούτῳ ἐπὶ τῷ ἐργαστηρίῳ καὶ τοῖς ἀνδρα- 
, «, δ - ᾽ , ᾿ ’, Π ει ΕΥ 

πύδοις, ἃ ἡμεῖς ἐπριάμεϑα παρὰ Μενησικλέους. καὶ οὐδὲν ην 
[] -" δ᾽ σ Α ΄ ’ 3 ἐξ » , ἣν δῇ λέ 

ἁπλοῦν οὐδ᾽ ὑγιὲς τούτων. πάντα δ᾽ ἐξελεγχύμενον ψευδῆ λέ- 
γοντες, καὶ τοῦ Πνησικλέους βεβαιοῦντος ἡμῖν, προκαλοῦνται 

΄ δι.» ω ᾽ ἃ , “ , Ζ' . 
στροχλησιν ἡμᾶς, ὡς οὐ δεξομένους, ἡ κομίσασϑανι πῶνταὰ τὰ Θ70 

᾽ Ἢ “Ὡ - - χ φ 

ἀθήματα παρ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπελϑεῖν, ἢ διαλῦσαι σφῶς ὑπὲρ ὧν 
ἐτιώ ὃ " ϑεκων ὧν ὗν ἐδεδώκ ἐνεκάλουν, αἰτιώμενον πολλῷ πλείονος ἄξια ἔχευν ὧν εδεδωώκει- 

μεν χρημάτων. ἀκούσας δ᾽ ἐγὼ παραχρῆμα; οὐδὲ βουλευσα- ὅ 
ἐενος, πομίσασϑαν συνεχώρησα καὶ τὸν Εὔεργον ἔπεισα. ἐπει- 

᾿ ᾽ ᾿ δι ι ΄ ΕῚ ’ ι ᾿Ὶ » 3 " 

δὴ ὃ ἔδει ἡμᾶς τὰ χρήματα ἀπολαμβάνειν καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ εἰς 
-“ » 3 » ΦΊΛΑ, »" 

τοῦτο προῆπτο, οὐκ ἔφασαν μετὰ ταῦτα δώσειν οἵ τότ᾽ ἐκεῖνα 
’ - ᾽ 6 -Ὄ7 - ΄ 

ἐπαγγελλόμενοι, εἰ μὴ πρατῆρες γιγνοίμεϑ' ἡμεῖς τῶν κτημα- 10 
δ - δύ - 2 δ 

τὼν αὐτοῖς, νοῦν ἔχοντες, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηνοῖοι, πατ΄ αὐτό γὲ 
» ΄ [κ - ΄ ν ᾿Ὶ ,ὔ " 

τοῦτο" ξώρων γὰρ ἡμᾶς οἷα ἐσυκοφαντούμεϑ᾽ ὑπὸ τούτου. ὡς 
Ξ κ᾿ “- 3 - ᾽, ’ ᾿ ΄ ᾿ ἐξγ 

οὖν καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, λᾶβε μου παὺ ταὺυτὰς τὰς μαρτυρίας. 
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16 ΜΑΡΤΥΡΊΙΑΙ. 

5τ.: τ -ν οὐ τ ᾿ ι ΓΥ 

Ἐπειδὴ τοίνυν τὸ πρᾶγμ᾽ ἐνταῦϑ᾽ εἵστήκει, καὶ τὰ μὲν 
χρήματα οὐ προΐεντο, οὖς ἐπήγαγεν οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ εἰκότως 
3 , τ 2 ΄ - ο.,»,ὕὔ "ς “ Ω ΄ ἐφαινόμεϑα ὧν ἐωνήμεϑα κρατεῖν, ἱκέτευεν, ἐδεῖτο, ἠντιβόλει, 

- δ. ὦ 5᾽΄ῳ »" , 

40 πρατῆρας ἡμᾶς γενέσθαι. ἀξιοῦντος δὲ τούτου καὶ πολλὰ δεη- 
Ε-  ὙΜ- 

ϑέντος ἐμοῦ καὶ τί οὐχὶ ποιήσαντος; καὶ τοῦϑ᾽ ὑπέμεινα. 
» 3 δ δ » , 

ὁρῶν δ᾽ αὐτὸν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, κακοήϑη, παὶ τὸ μὲν ἐξ 
» - » -" 2 [: 

ἀρχῆς τοῦ Μνησιλλέους κατηγοροῦντα πρὸς ἡμᾶς, πάλιν ὃ ὦ 
5΄ - 2 ᾿ ΄ 

95 φίλος ἦν τὰ μάλιστα, τῷ Εὐέργῳ, τούτῳ προσπεκθουκότα, 
»"Ὁ ἵν ΄ 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς ἐγὼ κατέπλευσα, ἄσμενον φάσκοντα 
ξωρακέναν με, ἐπειδὴ δὲ ἔδει τὰ δίκαια ποιεῖν, ἐμοὶ πάλιν δυόσ- 

Ω “ » - τ 

κολαίΐνοντα, παὶ ἅπασι μέχον τοῦ προλαβεῖν καὶ τυχεῖν ὧν 
3 -“ 3 , 

ΟΥ̓ δέοιτο φίλον ὄντα, μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐχϑρὸν καὶ διάφορον γιγνό- 
Ῥὰ Ε -» 

μενον, ἠξίουν ἀπαλλαττόμενος καὶ πρατὴρ ὑπὲρ τῶν τούτου 
Ὡς ᾽ - ᾿ 

τινῶν γινόμενος, πάντων ἀφεϑεὶς τῶν ἐγκλημάτων καὶ ἀπαλλα- 
δ, Ξ 

γεὶς, οὕτω διαλύεσϑαι. τούτων δὴ συγχωρηϑέντων, οὗτος 
᾿ ΒΡΡΝ ο».͵7ὔ ς2.Ἂ ᾿ ἢ ; Ὡ ἐὴ »ἃ Ἐ 

5 μὲν ἀφῆκεν ἁπάντων ἐμὲ, ἐγὼ δὲ πρατὴρ, ὥσπερ ἐδεῖϑ' οὗτος, 
-“ 3 ΄ κ τῶν χτημάτων ἐγιγνόμην, χκαϑάπερ αὐτὸς ἐπριάμην παρὰ 

-" -»"Ὕ 3.3 Μνησικλέους. πομισάμενος δὲ τὰ ἐμαυτοῦ, καὶ τοῦτον οὐδ 
ς Ξ 2 - ι ᾿ ι διαδὰ ἃ “ , 3.9 {Ὶ 
οτιοῦν ἀδικῶν. μὰ τοὺς ϑεοὺυς οὐδ᾽ ἂν εἴ τι γένοιτο φηϑὴν ἂν 

-" Ἁ ᾿ 

10 δίκην μὸν λαχεῖν ποτε τουτονί. τὰ μὲν δὴ γεγενημένα, καὶ 
ξ » « ΄ ΄ 

σπερὶ ὧν οἴσετε τὴν ψῆφον, καὶ δι᾽ ἃ τὴν ᾿δίκην συκοφαντού- 
5 »ν 2 3᾽ 

μένος παρεγραψάμην μὴ εἰσαγώγιμον εἶναν, ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ 
᾿ ’ ' -»" 

ἄνδρες δικασταί. παρασχύμενος δὲ μάρτυρας, οἱ παρῆσαν» 
ιν 5 ΄ ᾿ερύοθ ΄ Π 2 , Ις »ς2 15 ἡνίκα ἀφιέμην ὑπὸ τούτου καὶ ἀπηλλαττόμην, ὡς οὐδ᾽ εἶσα- 
γώγιμος ἐκ τῶν νόμων ἐστὶν ἡ δίκη, μετὰ ταῦτ᾽ ἐπιδείξω. καί 
μον λέγε ταύτην τὴν μαρτυρίαν. 

ἪΓΑ, ῬΤΡΘΗΡΊΡΝΑΙ 

“«Μἐγὲ δή μον καὶ τὴν τῶν ἐωνημένων μαρτυρίαν, ἵν᾽ εἶ- 
»" ’ ᾽ τ 

40 δῆϑ᾽, ὅτι τούτου κελεύοντος αὐτὰ ἀπεδόμην οἷς οὗτος ἐκέ- 

λευσε. 

ἍἈΨΡ ΤΟΡΡΒΊΎΓΙΗΙ 

Οὐ τοίνυν μύνον ἡμῖν εἰσὶν οὗτοι μάρτυρες, ὡς ἀφείμεϑα 
κοὺ νῦν συκοφαντούμεϑα, ἀλλὰ καὶ Πανταίνετος αὐτός, ὅτε 
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γὰρ λαγχάνων. Εὐέργῳ τὴν δίκην εἴασεν ἐμὲ, τότ᾽ ἐμαρτύρει 

οὗτος, πρὸς ἐμὲ αὐτῷ μηδὲν ἔγκλημα ὑπόλοιπον εἶναι" οὐ γὰρ 26 

ἂν δήπου τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων παρόντων ἀμφοῖν ὁμοίως ἐγ- 
-» . " "} » 2». 5 , 32 ᾿ λ [7 3 " 

καλῶν τὸν μὲν εἴασε, τῷ ὃ ἐδικάζετο. ἀλλὰ μὴν ὁτι γ᾽ οὐκ 

ἐῶσιν οἵ νόμοι περὶ τῶν οὕτω ἐτῤοῳθένοων πάλιν λαγχάνειν, 

οἴομαν μὲν ὑμᾶς καὶ μηδὲν εἰπόντος ἐμοῦ γιγνώσκειν, ὅμως δὲ 972 
λέγε αὐτοῖς καὶ τὸν νύμον τουτονί. 

ΝΟ ΦΕΌΘΟ ΣΙ 

ε - » 

᾿φκούετε, ὦ ἄνδρες ᾽4ϑηναῖοι, τοῦ νόμου λέγοντος ἄντικρυς, 
: “,  ᾿υὦ π ὦ 12 “ ᾿ " " 3 ι ᾿ ὧν ἂν ἀφῇ καὶ ἀπαλλάξῃ τις μηκέτι τὰς δίκας εἶναι. καὶ μὴν ὅ 

- λέχει 

ὅτι γ᾽ ἀμφότερ᾽ ἐστὶ πεπραγμένα ταῦτα τούτῳ πρὸς ἡμᾶς, ἠκού- 

σατε τῶν μαρτύρων. ἁπάντων μὲν τοίνυν τῶν ἐν τοῖς νόμοις 
ἀπειρημένων οὐ προσήκει δικάζεσϑαν, οὐχ ἥκιστα δὲ τούτων. 
ἃ βὲν. γὸρ τὸ δημόσιον πέπραχεν, ἔχοι τις ὃν εἰπεῖν; ὡς ἀδί- 10 

χῶς ἢ οὐ προσήκοντα πέπραχε, καὶ περὶ ὧν ἔγνω τὸ δικαστή- 
οιον, ἔστιν εἰπεῖν, ὡς ἐξαπατηϑὲν τοῦτ᾽ ἐποίησε, καὶ περὶ τῶν 

»" » ᾽ » 

ἄλλων τῶν ἐν τῷ νόμῳ κειμένων καϑ᾽ ἕκάστου γένοιτ᾽ ἄν τις 
- ᾽ 

εἰκότως λύγος" ἃ δ᾽ αὐτὸς ἐπείσϑη παὶ ἀφῆκεν, οὐκ ἔνι δή- 15 
“᾿ » 3ς Ὁ. 4 "» - ς΄ 3 ’ -Ἥ 2 

πουϑὲν εἰπεῖν οὐδ΄ αὐτὸν αἰτιᾶσϑαι, ὡς οὐ δικαίως ταῦτ 

ἐποίησεν. οἵ μὲν οὖν παρά τι τῶν ἄλλων τούτων δικαζόμενοι 
» 3 ᾽ τ 

τοῖς ὑφ᾽ ἑτέρων δικαίοις ὡρισμένοις οὐκ ἐμμένουσιν, ὃ δ᾽ ὧν 
“4. 2 »"Ὁ" , ξ “- κα ᾽ δ - ᾿Ὶ “ , 2 

ἂν ἀφῇ πάλιν λαγχάνων τοῖς ῃ᾽Ὁῳ ἕαυτοῦ. διὸ πάντων μαλιστ΄ 90 
- Ὰ 3 -" ᾿ 

ἄξιον τούτοις χαλεπαίνειν. οὐκοῦν, ὡς μὲν ἀφῆκέ με πάντων, 

ὅτε ἐγενόμην τῶν ἀνδραπόδων πρατὴρ, ἐπέ δειξαν ὅτι δ᾽ οὐκ ἐῶσιν 

οἵ νόμοι τούτων εἶναι δίκας, ἀκηκύατε ἀρτίως ἀναγιγνωσκομέ- 
-» , Ὁ’ ΕῚ Φ ἃ 2 - , ᾽ “ 

ψου τοῦ νόμου. ἵνα δ᾽, ὦ ἄνδρες «4ϑηναῖοι, μή τις οἴηται, 95 
- »" ϑ»ϑῦ»ϑ »ν Ἃ κ 

τοῖς περὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν δικαίοις ἂν ἁλισκύμενόν μὲ 
-» 3 » : “ 

ἐπὶ τοῦτο ἀποχωρεῖν, καὶ καϑ' ἕκαστον ὧν ἐγκαλεῖ βούλομαι 
“" 3 , 3 ΕῚ Ἁ [χ 

δεῖξαι αὐτὸν ψευδόμενον. λέγε δ᾽ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, δ᾽ μοὶ 
’, 

δικαζεταιυ. 

ΓΟ ΎΣΦΑ: 978 

"Ἐβλαψέ μὲ Νικόβουλος ἐπιβουλεύσας ἐμοὶ χαὶ τῇ οὐσίᾳ 
τῇ ἐμῇ, ᾿ἀφελέσϑαν κελεύσας ᾿Αντιγένην τὸν ἑαυτοῦ οἰκέτην τὸ 
ἀργύριον τοῦ ἐμοῦ οἰκέτου, ὃ ἔφερε καταβολὴν τῇ πόλεν τοῦ 

᾿Ὶ 
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6, μετάλλου, ὃ ἐγὼ ἐπριάμην ἐννενήκοντα μνῶν, καὶ αἴτιος ἐμοὶ 
γενόμενος ἐγγραφῆναν τὸ διπλοῦν τῷ δημοσίῳ. 

᾿Επίσχες. Ταυτὶ πάντα, ἃ νῦν ἐγκέκληκεν ἐμοὶ, πρότε- 
10 ρον τὸν Εὔεργον αἰτιασάμενος τὴν δίκην εἶλε. μεμαρτύρηταν 

μὲν δὴ καὶ ἐν ἀρχῇ μοι τοῦ λύγου πρὸς ὑμᾶς, ὡς ἀπεδήμουν, 
ὅτε τούτοις αἵ πρὸς ἀλλήλους ἐγίγνοντο διαφοραί" οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τοῦ ἐγκλήματος αὐτοῦ τοῦτο δῆλόν ἐστιν. οὐδαμοῦ γὰρ, 

15 ὡς ἔγωγέ τι πεποίηκα τούτων, ἔγραψεν, ἀλλ᾽ ὑπογράψας, ἐπι- 
βουλεῦσαί μὲ αὐτῷ καὶ τῇ οὐσίᾳ, προστάξαν μὲ φησὶ τῷ παιδὲ 
ταῦτα ποιεῖν, ψευδόμενος. πῶς γὰρ ἐγὼ προσέταξα, ὃς, ὅτε 
ἐξέπλεον, τῶν γενησομένων ἐνταῦϑ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν δήπουϑεν ἤδειν ; 

40 εἶτα καὶ πόση μωρία, λέγοντα, ὡς ἐπεβούλευον ἀτιμῶσαν καὶ 
τὰ ἔσχατα πρᾶξαι, οἰκέτῃ μὲ ταῦτα προστάξαι γεγραφέναι, ἃ 
οὐδὲ πολίτης πολίτην δύναιτ᾽ ἂν ποιῆσαι; τί οὖν ἐστὶ τοῦτο; 

οὐκ ἔχων, οἶμαι, κατ᾽ οὐδὲν διὰ τὴν ἀποδημίαν εἰς ἐμὲ τούτων 
95 ἀνενεγκεῖν τι, συκοφαντεῖν δὲ βουλόμενος, ὡς προσέταξα, ἐνέ- 

γραψεν" οὐδὲ γὰρ λύγος ἦν, εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἐποίησε. λέγε τὰἀ- 
κύλουϑον. 

ΡΠ ΨΕΕΡ ΡΨ: 

Καὶ ἐπειδὴ ὦφλον ἐγὼ τῷ δημοσίῳ, καταστήσας ᾿Αντιγένην 
τὸν ξαυτοῦ οἰκέτην εἰς τὸ ἐργαστήριον τὸ ἐμὸν τὸ ἐπὶ Θρααύλ- 
λου κύριον τῶν ἐμῶν, ἀπαγορεύοντος ἐμοῦ. 

074 ᾿ἜἘπίσχες. Πόλιν ταυτὶ πάντα ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος 

ἔξε ἐγχϑήσεται ψευδόμενος. γέγραφε: γὰρ; κἀταυπῆσμν μὲν ἐμὲ, 
ἀπαγορεύειν δὲ αὐτόν. ταῦτα δ᾽ οὐχ οἷόν τε τὸν μὴ παρόντα, 

9 οὔτε γὰρ ἐγὼ τἰκυτὴ ὅ γε ὧν ἐν τῷ Πόντῳ, οὔτ᾽ ἀπηγόρευεν 

οὗτος τῶ μὴ παρόντι. πῶς γάρ ; πῶς οὖν εἰς ἀνάγκην. ἦλϑε 
ταῦϑ᾽ οὕτω γράψαι; Εὔεργος τότ᾽, οἶμαι, πλημμελῶν ὧν δέ- 

δωχε δίχην, συνήϑως ἔχων ἐμοὶ καὶ γνώριμος ὧν, κατέστησέ 
10 τιν᾽ οἰκέτην οἴκοϑεν λαβὼν παρ᾽ ἐμοῦ φυλάττειν ὡς αὐτόν. 

εἰ μὲν οὖν ἔγραψε τἀληϑὲς, γέλως ἂν ἦν" (τί γὰρ, εἰ κατέστη- 
σεν Ἐὔεργος, ἐγώ σξε ἀδικῶ) φεύγων δὲ τοῦτο τοιαῦτ᾽ ἐπη- 

γάγκασται γράφειν, ἵν᾽ ἢ πρὸς ἐμὲ αὐτῷ τὸ ἔγκλημα. λέγε τὰ 
ἐφεξῆς. ; 
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ῬΟΤΓΌΚ 02. Ὁ υΑ; 

Πίσας τοὺς οἰκέτας τοὺς ἐμοὺς καϑέζεσθϑαι εἷς τὸν κεγ- 

χρεῶνα ἐπὶ βλάβῃ τῇ ἐμῇ. 

Ἐπίσχες. Τουτὶ παντελῶς ἤδη καὶ ἀναιδές ἔστιν" οὐ 

γὰρ μόνον ἔξ τοῦ προκαλεῖσθαι τούτους παραδοῦναι, τοῦτον 

δὲ μὴ ἐθέλειν, ἀλλὰ καὶ ἐκ πάντων δῆλόν ἐστι ψεῦδος ὄν. τίνος 

γὰρ ἕνεκ᾽ ἔπειϑον ; ἵνα νὴ Δί᾽ αὐτοὺς κτήσωμαι; ἀλλ᾽ αἷρέ- 
σεώς μοι δοθείσης, ἢ ἔχειν, [ ἢ κτήσασϑαι,} ἢ κομίσασϑαι τὰ 

ἐμαυτοῦ, εἵλόμην κομίσασθαι, καὶ ταῦτα μεμαρτύρηται. λέγε 

δ᾽ ὅμως τὴν πρόκλησιν. 

Ἐ .χΧ Κι ΤΣ ΤΣ, 

᾿ » . 5 , Ταύτην τοίνυν οὐχὶ δεξάμενος τὴν πρόκλησιν, ἀλλὰ φυγὼν, 
᾽ Ἃ Ξ ’ 

σχέψασϑε, οἷον εὐθέως μετὰ ταῦτ᾽ ἐγκαλεῖ. λέγε τὸ ἐχύμενον. 

τοῖς ἈΦ ΟΩΝ ἘὟ Αι 

'Καὶ κατεργασάμενος τὴν ἀργυρῖτιν, ἣν οἵ ἐμοὶ οἰκέται εἶρ- 

ἄσαντο, καὶ ἔχων τὸ ἀργύριον τὸ ἐκ ταύτης τῆς ἀργυρίτιδος. γάσαντο, χων τὸ ἀφργύς ης τῆς ἀργυρ 
Ἐπίσχες. Πάλιν ταῦτα πῶς ἔνεστ᾽ ἐμοὶ πεπράχϑαν τῷ 

᾿ , ᾿ ων 2» , ᾿ Ε 4“ὑλώ 
μὴ παρόντι, καὶ περὶ ὧν Εὐέργου κατεδικάσω; λέγε δ΄ αὐτοῖς 

τὸ ἔγαλημα ἐφεξῆς. 

ΒΓΚΑῊΗ Μ 4. 

. .] 9 γ᾽ Καὶ ἀποδύμενος τὸ ἐργαστήριον τὸ ἐμὸν καὶ τοὺς οἰκέτας 
' 

παρὰ τὰς συνθήκας, ἃς ἔϑετο πρὸς ἐμέ. 

᾿Ἐπίσχες. Τουτὶ πολὺ πάνϑ᾽ ὑπερβέβληκε τἄλλα. πρῶτον 

μὲν γὰρ, παρὰ τὰς συνθήκας, φησὶν, ἃς ἔϑετο πρὸς ἐμέ. αὖ- 
ται δ᾽ εἰσὶ τίνες; ἐμισϑώσαμεν τῶν τόκων τῶν γινομένων τούτῳ 
τὰ ἡμέτερα ἡμεῖς, καὶ ἄλλο οὐδέν. πρατὴρ μὲν γὰρ ὁ Μνησι- 
«λῆς ἡμῖν ἐγεγόνει, τούτου παρόντος καὶ κελεύοντος. μετὰ ταῦτα 
δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμεῖς ἑτέροις ἀπεδόμεϑα ἐφ᾽ οἷσπερ αὐτοὶ 
ἐπριάμεϑα, οὐ μόνον κελεύοντος ἔτι τούτου, ἀλλὰ καὶ ἱπκετεύ- 

οντος᾽ οὐδεὶς γὰρ ἤϑελε δέχεσϑαι τοῦτον πρατῆρα. τί οὖν αἱ 
τῆς μισϑώσεως ἐνταῦϑα συνθῆκαι; τί τοῦτο, ὦ φαυλότατ᾽ ἂν- 

20 

ἐ9 ῳὶ 

970 

ϑ 

ῖο 

15 
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ϑρώπων, ἐνέγραψας; ἀλλὰ μὴν, ὅτι σοῦ κελεύοντος καὶ ἐφ᾽ 
20 οἷσπερ ἐωνήμεϑα αὐτοὶ πάλιν ἀπεδόμεϑα, λέγε τὴν μαρτυρίαν. 

ΜΔ ΓΕ ἘΡΒΜΙΝ 

»Ἥ ΄ « Α » . ὝΡ 

ἹΜαοτυρεῖς τοίνυν καὶ σύ" ἃ γὰρ ἡμεῖς πέντε καὶ ἑκατὸν " ΘΝ 
- ᾽ Π ΒΡ ὦ ὦν“, ν ᾿ ι ΄ 

μνῶν ἐωνήμεϑα, ταῦϑ᾽ ὕστερον τριῶν ταλάντων καὶ δισχιλίων 
. ΄ 3 Ρ -» 

χαὶ ἑξακοσίων ἀπέδου σύ. καίτοι τίς ἂν καϑάπαξ πρατῆρα σ᾽ 
3. Ἁ Ἁ δι -» - 

25 ἔχων σοὶ δραχμὴν ἔδωκε μίαν; ἀλλὰ μὴν, ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, 
΄ ’ ᾿ , 

κάλει μοι καὶ τούτων τοὺς μάρτυρας. 

ΠΥΡΑ͂Σ ΒΡ ΜΕ ΕΗ 

ς » [ »Ἥ « 
Ἔχων μὲν τοίνυν ἣν ἐπείσϑη τῶν αὑτοῦ τιμὴν, δεηϑεὶς 

, ἕ ν Θ᾽ ἢ ᾿, 3 ζ 32 
976 δέ μου τότε γενέσϑαι πρατῆρα καϑ᾽ ὃ συνέβαλον ἀργύριον, αὖ- 

» » Ὺ 4 

τὸς δυοῖν ταλάντοιν προσδικάξεται. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐγκλημάτων 
ΒΕ ΣᾺ Υ , ΄ ᾿ ᾿ » Ἷ 
ἔτ᾽ ἐστὶ δεινότερα. λέγε δὴ μοι τὸ λοιπὸν τοῦ ἐγκλήματος. 

5 ἙἘΓΤΓΚΛΔΗΜΑ. 

3 » ; 3.9) ; »-" 

Ἐνταυϑοῖ πόλλ᾽ ἅττα καὶ δεινά μοι ἅμα ἐγκαλεῖ" καὶ γὰρ αἷ- 
Φ , 

κίαν, καὶ ὕβριν, καὶ βιαίων, καὶ πρὸς ἐπικλήρους ἀδικήματα. τοῦ- 
᾽ κ᾿ ᾽ 

των δ᾽ εἰσὶν ἑκάστου χωρὶς αἵ δίκαν, καὶ οὔτε πρὸς ἀρχὴν τὴν 
ΤῸ φφιρ ρον ΄ -" 9. ἡ ξ θυ 4 5. δ. εὐ 9.ὉἸᾺ 

10 αὐτὴν, οὔϑ᾽ ὑπὲρ τιμημάτων τῶν αὐτῶν᾽ ἀλλ᾽ ἡ μὲν αἰκία καὶ 
᾿ ΑἹ " ’ νι , , .» ι » 

τὰ περὶ τῶν βιαίων πρὸς τοὺς Τετταράκοντα, αἵ δὲ τῆς ὕβρεως 
᾿ , , χὰ ᾽ ΕῚ ΕΓ Υ }] , » 

πρὸς τοὺς ϑεσμοθϑέτας, ὁσα ὃδ᾽ εἰς ἐπικλήρους, πρὸς τὸν ἂρ- 
3 

χοντα. οὗ δὲ νόμοι καὶ τούτων διδόασι τὰς παραγραφὰς ἀἄντι- 
τ 3 -" 2 3 » - 

15 λαγχάνειν, περὶ ὧν οὐκ εἰσὶν εἰσαγωγεῖς. λέγε δ΄ αὐτοῖς τοῦτον 
τὸν νύμον. 

ΝΟΜΙΜΟΣ. 

Τοῦτο τοίνυν ἐμοῦ παραγεγραμμένου πρὸς τῇ ἄλλῃ παρα- 
γραφῇ καὶ οὐκ ὄντων εἰσαγωγέων τῶν ϑεσμοϑετῶν ὑπὲρ ὧν 
λαγχάνει Πανταίνετος, ἐξαλήλιπταν καὶ οὐ πρόσεστι τῇ παρα- 

20 γραφῇ τὸ δ᾽ ὅπως ὑμεῖς σκοπεῖτε. ἐμοὶ [μὲν] γὰρ, ἕως ἂν 
ἔχω τὸν νόμον τοῦτον δεικνύναι, οὐδ᾽ ὁτιοῦν διαφέρεε᾽" οὐ γὰρ 
τὸ γινώσκειν καὶ συνιέναι τὰ δίκαια ὑμῶν ἐξαλεῖψαι δυνήσεται, 
λάβε δή μοι καὶ τὸν μεταλλικὸν νόμον" καὶ γὰρ ἐκ τούτου δεί- 
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ξειν οἴομαν οὐκ οὖσαν εἰσαγώγιμον τὴν δίκην, χάριτός τε ὧν 25 
μᾶλλον ἄξιος ἢ τοῦ συκοφαντεῖσϑαι. λέγε. 

ΝΟΜΜΜΟΣ. 

Οὗτος σαφῶς ὁ νόμος διείρηκεν, ὧν εἶναι δίκας προσήκει 
΄ 3 -» σ ᾿ ΄ “47 ’ 5 - 

ιεταλλικας. οὐκοῦν ὁ μὲν νόμος, ἐὰν τις ἐξείλλῃ τινὰ ἕξ τῆς 
΄ τῳ 7 3 χ 3 - 

"ἐργασίας, ὑπόδικον ποιεῖ. ἐγὼ δ᾽ οὐχ ὕπως αὐτὸς ἐξείλλω 977 

τοῦτον, ἀλλ᾽, ὧν ἄλλος ἀπεστέρει, τούτων ἐγκρατῆ κατέστησα 
, ’ 

ποὺ παρέδωκα, καὶ πρατὴρ ὑπὲρ τούτου δεηϑέντος ἐγενόμην. 
9 -»" 

Ναὶ, φησίν. ἀλλὰ κἀν ἄλλο τι ἀδικῇ τις περὶ τὰ μέταλλα, 5 
" , ᾿ , 3 " 2 Α΄ , 3 ᾿ -» 

καὶ τούτων εἰσὶ δίκαι. ὀρϑῶς γ΄, ὦ Πανταίνετε. ἀλλὰ ταῦτα 

τί ἐστιν; ἂν ὑφάψῃ τις, ἂν ὅπλα ἐπιφέρῃ, ὧν ἐπικατατέμνῃ 
“- ᾿ " 3. γ᾽ ι » Ξε ρον , ᾿ 

"τῶν μέτρων ἐντὸς, ταῦτ᾽ ἐστὶ τἄλλα, ὧν οὐδὲν δήπου πέπρα- 

αται πρὸς ὑμᾶς ἐμοί᾽ πλὴν εἰ μὴ τοὺς κομιζομένους, ἃ προ- 10 
-“- Ψ δ, “ 7 ᾿ "να ὔ Θ᾽ τὰν Α 

εἶντο σον, μεϑ' ὁπλῶν ἠκειν νομίζεις. εἰ δὲ ταῦϑ ἡγὴν πρὸς 

ἅπαντας τοὺς προϊεμένους σοι τὰ ἑαυτῶν εἰσί σοι δίκαν μεταλ- 
, 3η1Ὶ7 2 , , ι Ὡ μ , ᾿ 

λιπαί. ἀλλ΄ οὐ δίκαιον. φέρε γαρ, ὁστις ἂν μέταλλον παρὰ 

τῆς πόλεως πρίηται, τοὺς κοινοὺς παρελϑὼν νύμους, καϑ' οὗς 15 

καὶ διδόναι καὶ λαμβάνειν πᾶσι προσήκει δίκας, ἐν ταῖς με- 
- ΄ ’ Π Ἢ ᾽, , ’ " 

“ταλλικαῖς δικάσεται; τί δὲ, ἂν δανείσηταί τις παρὰ του; τί δὲ, 
Ἢ - 7 ’ Ἥ κι {} Ἥ 4, » “. 

αν κακῶς ἀκούσῃ; ἂν πληγὰς λάβῃ; ἂν κλυπὴν ἐγκαλῇ; ἂν 
Δ᾽ Α γῳ κὰ Ω » ᾿Ὶ Α ΕἸ 

'πυροεισφορὰν μὴ κομίξζηται; ἂν ὅλως ἄλλο τι; ἐγὼ μὲν οὐκ 90 
“ ᾽ φ. -»" 

οἶμαι, ἀλλὰ τὰς μεταλλικὰς εἶναι δίκας τοῖς κοινωνοῦσι μετάλ- 

λου, καὶ τοῖς ἕτερον συντρήσασιν εἰς τὰ τῶν τυλησίον, καὶ 
΄- »" Ἁ ’ ᾿ » » , 

ὅλως τοῖς ἐργαζομένοις τὰ μέταλλα καὶ τῶν ἐν τῷ νύμῳ τι 

ποιοῦσι, τῷ δὲ δανείσαντι Ἰανταινέτῳ καὶ ταῦτ᾽ ἀπειληφύτι 95 

γλίσχρως καὶ μόλις παρὰ τούτου. οὐκ εἶναι δίκην μεταλλικὴν 
ΕΣ ΄ Φ 3, » 

προσῳφϑεγκτέον, οὐδ᾽ ἐγγύς. ὡς μὲν οὖν οὔτ᾽ ἠδίκηκα τοῦτον 
3 -" ΄ , -» 

οὐδὲν, οὔτ᾽ εἰσαγώγιμος ἐκ τῶν νόμων ἐστὶν ἡ δίκη, ταῦτ᾽ ἄν 
-» ο " , 5 οᾺ , ΕΣ ϑον 

τις σκοπῶν ῥαδίως γνοίη. οὐδὲν τοίνυν δίκαιον ἔχων οὐδὲ 

καϑ' ἕν λέγειν ὑπὲρ ὧν ἐγκαλεῖ, ἀλλὰ καὶ ψευδῆ γεγραφὼς 978 
᾿Ὶ , Π κ᾿ Ὁ 2 » Γ 4. δέω ’ 

εἰς τὸ ἔγκλημα καὶ περὶ ὧν ἀφῆκε δικαζόμενος, τοῦ ἐξελϑόν- 
ἐν νι -" 

τος; ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, μηνὸς, ἐπειδὴ ἔμελλον εἰσιέναι τὴν 
΄ ᾿᾿, -" 

δίκην, ἡδὴ τῶν δικαστηρίων ἐπιπεχληρωμένων, προσελϑὼν καὶ 5 
[4 -»" -" 

περιστήσας τοὺς μεϑ᾽ ἑἕουτοῦ τὸ ἐργαστήριον τῶν συνεστηκό- 
τῶν πρᾶγμα ποιεῖ πάνδεινον. ἀναγινώσπεν μοι πρόκλησιν μα- 

Δ 3 »" Ω » κραν, ἀξιῶν, ὃν φησιν οἰκέτην ταῦτα συνειδέναι, βασανίζε- 
κ) Α ψ᾿ »ν 3 3 - τ 3 9 σϑαι, παν μὲν ἢ ταῦτ ἀληϑῆ, τὴν δίκην ἀτίμητον ὄφλειν 10 
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αὐτῷ, ἐὼν δὲ ψευδῆ, τὸν βασανιστὴν νησικλέα ἐπιγνώμονα 
» » " -“ 3 

τῆς τιμῆς εἶναι τοῦ. παιδός. λαβὼν δ᾽ ἐγγυητὰς τούτων παρ᾽ 
“- -" 3 

ἐμοῦ, καὶ σημῃναμένου τὴν πρόκλησιν ἐμοῦ, (οὐχ ὡς δίκαιον 
ΡΒ: -" ΄ ἣ , 2 ΑΜΒ ’ ᾿ »ν Ἃ ΄ 

15 μὰ ποῦ ὼ ἐστι ὅσων ἕν ΒΑΡΡΉΡΝ σώματι καὶ ψυχῆ ἡ δύο 
Α - »" 

ὠφληπέναν τὰλαντὰ ἢ μηδὲν τὸν συκοφαντοῦντα ζημιοῦσϑαι:; 
3 δικό » "» , » Ψ, ᾿ ἊΝ ᾷ 
ἀλλ᾽ ἐγὼ πολλῷ τῷ δικαίῳ περιεῖναι βουλύμενος συνεχώρουν ") 

καὶ μετὰ ταῦτα προσκαλεῖται μέν μὲ τὴν δίκην πάλιν, ἐπειδὴ 
ε ᾿ ο 3 5 ε- 

90 ϑᾶττον ἀνείλετο τὰς παρακαταβολάς" οὕτως εὐϑὺς ἦν δῆλος 
5.9 ᾿» δι δ Ψ" , 3 ’ ᾿Ξ 5 ἢ ᾽ ΄- 

οὐδ᾽ οἷς αὐτὸς ὡρίσατο δικαίοις ἐμμένων " ἐπειδὴ δ᾽ ἥκομεν 

πρὸς τὸν βασανιστὴν, ἀντὶ τοῦ τὴν πρόκλησιν ἀνοίξας δεοῖξας 
-" Ψ΄' [κγ2 ᾿ 

τὰ γεγραμμένα καὶ κατὰ ταῦτα πράττειν ὃ τι δόξαι, (διὰ γὰρ 

95 τὸν ϑόρυβον τὸν τύτε καὶ τὸ μέλλειν καλεῖσϑαι τὴν δίκην του- 
οὗτον ἦν Προκαλοῦμαί σε ταυτί. Ζέχομαι. Φέρε τὸν δὰκτύ- 

2 δ 2 

λιον. “Ζαβέ. Τίς δ᾽ ἐγγυητής; Οὐτοσί. οὐδὲν οὔτ᾽ ἀντίγραφον 
“). 3 2) ον 2 ΄ - ᾿ἜἘΣῚ ᾿ -" “7 

οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἐποιησάμην τοιοῦτον.) ἀντὶ δὴ τοῦ ταῦϑ' 
Ογθούτως, ὥσπερ λέγω, πράττειν ἑτέραν ἧκεν ἔχων πρόκλησιν 

δι... “ὦ “5 Δ "9 ᾿ » Η ὡς ΄ ᾿ 
ἀξιῶν αὗτος βασανίζειν τὸν ἀνϑρωπον" καὶ ἐπιλαβόμενος εἰλπε 

2 ΄ ἂν ᾿ 

καὶ ἐνέλιπεν οὐδὲν ἀσελγείας. καὶ ἔγωγ᾽ ἐνεϑυμήϑην, ὦ ἄνδρες 
« η2 » Ὶ ; ι κ .- κ 

5. δικασταὶ, ἡλίκον ἐστὶ πλεονέκτημα τὸ μὴ καταπεπλῆχϑαι δια 

τὸν βίον. ἐγὼ γὰρ ἐμαυτὸν ταῦτα πάσχειν ἐδόκουν καταφρο- 
-" “- δ -»"» 

νούμενος τῷ ἁπλῶς καὶ ὡς πέφυχα ἕῇν καὶ δίκην διδόναι 
᾽ - ὰ 2 3 

παμμεγέϑη ταῦτ᾽ ἀνεχόμενος ὅτι δ᾽ οὖν ἠναγκαζόμην παρ᾽ ἃ 

10 ἡγούμην δίκαια εἶναι ἀντιπροκαλεῖσϑαι, καὶ τὸν οἰκέτην παρξ- 
ῃ “ » 23 2 - εἢ ΄ 

δίδουν. καὶ ὁτε ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, λέγε τὴν προπλησιν, 

ΠΡΘ, ΕΣΝΕΝ 

Φυγὼν μὲν τοίνυν ταῦτα, φυγὼν δ᾽ ἃ τὸ πρῶτον αὐτὸς 
προὐκαλέσατο, ἔγωγε ὅ τί ποτ᾽ ἐρεῖ πρὸς ὑμᾶς ϑαυμάζξω. ἵνα 

15 δ᾽ εἰδῆτε, ὑφ᾽ οὗ φησὶ καὶ τὰ δεινὰ πεπονθέναι, ϑεάσασϑε. 
οὗτός ἐστιν ὃ Πανταίνετον ἐκβαλών οὗτός ἐστιν ὁ κρείττων 

τῶν φίλων τῶν ΠΙ|ανταινέτου καὶ τῶν νύμων. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ 

ἐπεδήμουν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἐγκαλεῖ. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν καὶ δι᾿ ὧν 
20 τοὺς πρύτερον δικαστὰς ἐξαπατήσας εἷλε τὸν Πὔεργον εἰπεῖν, 

ἵν᾽ εἰδῆϑ᾽, ὅτε καὶ νῦν οὐδὲν οὔτ᾽ ἀναιδείας οὔτε τοῦ ψεύδε- 
ν τ , σϑαν παραλείψει. πρὸς δὲ τούτοις καὶ περὶ ὧν ἐμοὶ δικάζεται, 

- Ἁ Β ᾿᾿ ᾽ ᾿ δ ΄ 8 [χὰ 3 
νῦν τὰς αὐτὰς οὔσως ἀπολογίας εὑρήσετε". ὅσπερ ἔλεγχος ἄκρι- 

- - - τ ᾿ 
25 βέστατός ἐστιν ὑπὲρ τοῦ τότ᾽ ἐκεῖνον σεσυκοφαντῆσϑαι. οὗτος 

κ᾿ 3 »" »" 

γὰρ ἡτιάσατό γ᾽ ἐκεῖνον πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις, ἐλϑόντ᾽ εἰς 
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ἀγρὸν ὡς αὐτὸν, ἐπὶ τὰς ἐπικλήρους εἰσελϑεῖν καὶ τὴν μητέρα 
τὴν αὑτοῦ" καὶ τοὺς νύμους ἧκεν ἔχων τοὺς τῶν ἐπικλήρων 

πρὸς τὸ δικαστήριον. καὶ πρὸς μὲν τὸν ἄρχοντα, ὃν τῶν τοι- Θ80 
οὕτων οἵ νόμοι πελεύουσιν ἐφιρεϊεδαθμ, καὶ παρ᾽ ὧ τῷ μὲν 

ἠδικηκότι κίνδυνος περὶ τοῦ τί χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι, τῷ δ᾽ 

ἐπεξιύντι μετ᾽ οὐδεμιᾶς ζημίας ἡ βοήϑεια, οὐδέπω καὶ τήμε- 5 
ον ἐξήτασται οὐδ᾽ εἰσήγγειλεν οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτε τὸν Εὔεργον ὡς 
ἀδικοῦντας, ἐν δὲ τῷ δικαστηρίῳ ταῦτα κατηγόρει καὶ δυοῖν 

ταλάντοιν εἷλε. δίκην. ἦν γὰρ, οἶμαι, κατὰ μὲν τοὺς νόμους 

σπροειδότα τὴν αἰτίαν, ἐφ᾽ ἡ κρίνεται, ὅξδιον τἀληϑῆ καὶ τὰ 10 

δίκαια ἐπιδείξαντ᾽ ἀποφεύγειν, ἐν δὲ μεταλλικῇ δίκη περὶ ὧν 
οὐδ᾽ ἂν ἤλπισεν αὐτοῦ κατηγορηϑήσεσϑαι χαλεπὸν παραχρῆμα 
ἔχειν ἀπολύσασϑαι τὴν διαβολήν" ἡ δ᾽ ὀργὴ παρὰ τῶν ἐξηπα- 
τημένων ὑπὸ τούτου δικαστῶν, ἐφ᾽ ᾧ τὴν ψῆφον οὐκ εἶχον 15 
σιράγματι, τούτου κατεψηφίσατο. καίτοι τὸν ἐκείνους ἐξηπατη- 

κότα τοὺς δικαστὰς ὧρ᾽ ὀχνήσειν ὑμᾶς ἐξαπατᾷν οἴεσϑε; ἢ 
πεπιστευκότα εἰσιέναι τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς λόγοις καὶ 

τοῖς συνεστῶσι τούτοις ἰ μεϑ᾽ ξαυτοῦ) μάρτυσι, τῷ τ᾿ ἀκα- 90 
ϑάρτῳ καὶ μιαρῷ Προπλεῖ, τῷ μεγάλῳ τούτῳ, καὶ Στρατοκλεῖ, 

τῷ πιϑανωτάτῳ πάντων ἀνθρώπων καὶ πονηροτάτῳ, καὶ τῷ 

μηδὲν ὑποστελλόμενον μηδ᾽ αἰσχυνόμενον πλαιήσειν καὶ ὀδυρεῖ- 
σϑαι; καίτοι τοσούτου δεῖς ἐλέου τινὸς ἄξιος εἶναι, ὥστε μιση- 35 

ϑείης ἂν δικαιότατ᾽ ἀνϑρώπων ἁπάντων ἐξ ὧν πεπραγμάτευ- 
σαν" ὃς γε ὀφείλων μνᾶς ἕκπατὸν καὶ πέντε καὶ οὐχ οἷός τε ὧν 
διαλῦσαι τοὺς ταῦτα συνευτορήσαντας καὶ γενομένους αἰτίους 

σον τοῦ τὰ δίκαια ποιῆσαι τοῖς συμβαλοῦσιν ἐξ ἀρχῆς χωρὶς θ81 

ὧν περὶ αὐτὰ τὰ συμβόλαια ἠδικήκεις καὶ προσατιμῶσαι ζητεῖς. 
καὶ τοὺς μὲν ἄλλους τοὺς δανειζομένους ἴδον τις ἂν ἐξισταμέ- 
γους τῶν ὄντων σοὶ δ᾽ ὁ συμβεβληκὼς τοῦτο πέπονθε καὶ 
δανείσας τάλαντον δύο ὥφληκε συκοφαντηϑείς" ἐγὼ δὲ τετταρά- 5 

κοντὰ μνᾶς δανείσας δυοῖν ταλάντοιν ταυτηνὶ φεύγω δίκην. καὶ 

ἐφ᾽ οἷς δανείσασϑαν μὲν οὐδεπώποτ᾽ ἠδυνήϑης ἕνατὸν μνῶν 
πλέον, πέπρακας δὲ καϑάπαξ τριῶν ταλάντων καὶ δισχιλίων, εἰς 
ταῦτα τέτταρα, ὡς ἔοικεν, ἠδίκησαι τάλαντα. ὑπὸ τοῦ ταῦτα; 10 
ὑπὸ τοῦ οἰκέτου νὴ τὸν Δία τοῦ ἐμοῦ, τίς δ᾽ ἂν οἰκέτῃ παρα- 

χωφήσειε πολίτης τῶν ξαυτοῦ; Ἶ τίς ἂν φήσειεν, ὧν ἀἰιην λα- 

χὼν ἥρηκεν οὗτος Εὔεργον, τούτων καὶ τὸν ἐμὸν παῖδα ὑπεύ- 
ϑυνον εἶναι προσήκειν; χωρὶς δὲ τούτων αὐτὸς αὐτὸν οὗτος 16 

ἀφῆκε τῶν τοιούτων αἰτιῶν ἁπασῶν. οὐ γὰρ νῦν ἔδεν λέγειν, 
Δεποδίδ. Το. 1. Η 
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οὐδ᾽ εἷς τὴν πρόκλησιν γράφειν, ἐν ἡ βαδανίξειν ἐξήτει, ἀλλὰ 
λαχόντα ἐκείνῳ τὴν δίκην τὸν κύριον διώκειν ἐμέ. νῦν δ᾽ εἴλη- 
χε μὲν ἐμοὶ, κατηγορεῖ δ᾽ ἐκείνου" ταῦτα δ᾽ οὐκ ἐῶσιν οἵ νό- 

20 μοι. τίς γὰρ πώποτε τῷ δεσπύτῃ λαχὼν τοῦ δούλου τὰ πρά- 
γματαὰ ὥσπερ κυρίου κατηγόρησεν ; ἐπειδὰν τοίνυν τις αὐτὸν 
ἔρηται, Καὶ τί δίκαιον ἕξεις λέγειν πρὸς Νικόβουλον; ἱ[Μισοῦσι, 
φησὶν, ᾿Δ4ϑηναῖοι τοὺς δανείζοντας. Νικόβουλος δ᾽ ἐπίφϑονός 

95 ἐστι, καὶ ταχέως βαδίζει, καὶ μέγα φϑέγγεται, καὶ βακτηρίαν 
φορεῖ. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἅπαντα; φησὶ, πρὸς ἐμοῦ. καὶ ταῦτ᾽ οὐκ 
αἰσχύνεται λέγων, οὐδὲ τοὺς ἀκούοντας οἴεται μανϑάνειν, ὅτε 

συκοφαντοῦντός ἐστιν ὃ λογισμὸς οὗτος, οὐκ ἀδικουμένου. ἐγὼ 
Ο89 δ᾽ ἀδικεῖν μὲν οὐδένα τῶν δανειζύόντων οἴομαι, μισεῖσϑαν μέν» 

του τινὰς εἰκότως ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν, οἱ τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιή- 
μένον μήτε συγγνώμης μήτ᾽ ἄλλου μηδενός εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ τοῦ 

5. πλείονος. διὰ γὰρ καὶ τὸ δεδανεῖσϑαι πολλάκις, μὴ μόνον αὖ-- 
τὸς τούτῳ δανεῖσαι, οὐδ᾽ ἐγὼ αὐτὸς τούτους ἀγνοῶ, οὐδὲ 

φιλῶ" οὐ μέντοι γ᾽ ἀποστερῶ μὰ 4ία, οὐδὲ συκοφαντῶ. ὅστις 
δὲ εἴργασται μὲν, ὥσπερ ἐγὼ πλέων καὶ κινδυνεύων, εὐπορή- 

10 σὰς δὲ μικρῶν ἐδόάνεισε ταῦτα, καὶ χαρίσασθαι βουλόμενος, 
καὶ μὴ λαϑεῖν διαῤῥυὲν αὐτὸν τὸ ἀργύριον, τί τίς ἂν τοῦτον 
εἰς ἐκείνους τυϑείη; εἰ μὴ τοῦτο λέγεις, ὡς, ὃς ἂν σοὶ δανείσῃ, 

τοῦτον δημοσίᾳ μισεῖσϑαι προσήκει. λέγε δή μοι τὰς μαρτυρίας, 
τίς ἐγὼ πρὸς τοὺς συμβάλλοντας ἄνθρωπος καὶ πρὸς τοὺς 

15 δεομένους εἰμί. 

ΡΒ ν Ῥ Ν 

Τοιοῦτος, ὦ Πανταίνετε, ἐγὼ ὃ ταχὺ βαδίζων, καὶ τοιοῦ- 
ἕ Α δ 3 ’ 3 Α ι ᾿ - -»" ΄ Ἧ 

τος σὺ ὁ ἀτρέμας. ἀλλὰ μὴν περί γε τοῦ ἐμοῦ βαδίσματος ἢ 
-“ ᾿ ΄ 2.» ἡ». ν ΕῚ »" ι διιωυ Φ' οἋὧν 

τῆς διαλέπμτου πᾶντ΄ ἐρῶ τάληϑῆ πρὸς υμᾶς, ὦ ἄνδρες δικα- 
᾿ . 3 “- 

20 σταὶ, μετὰ παῤῥησίας. ἐγὼ γὰρ οὐχὶ λέληϑα ἐμαυτὸν οὐδ΄ ἀγνοῶ 
οὐ τῶν εὖ πεφυκότων κατὰ ταῦτα ὧν ἀνθρώπων, οὐδὲ τῶν 
λυσιτελούντων ἑαυτοῖς. εἰ γὰρ ἐν οἷς οὐδὲν ὠφελοῦμαν ποιῶν 

λυπῶ τινὸς, πῶς οὐκ ἀτυχῶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος; ἀλλὰ τί χρὴ 
25 παϑεῖν, ἂν τῷ [δεῖν.] δανείσω; διὰ ταῦτα δίκην προσόφλειν; 

μηδαμῶς. πακίαν γὰρ ἐμοὶ καὶ πονηρίαν οὔϑ᾽ οὗτος προσοῦσαν 
οὐδεμίαν δείξει, οὔϑ᾽ ὑμῶν τοσούτων ὄντων οὐδ᾽ εἷς σύνοιδε, 
τἄλλα δὲ ταῦϑ᾽ ἕκαστος ἡμῶν, ὕπως ἔτυχε, πέφυκεν, οἶμαι 

΄, ͵ , 3 Γ΄ 2 3 ΑἿ ᾿" 
988 καὶ φύσει μὲν ἔχοντα μάχεσϑαν οὐ- εὔπορύν ἐστιν, (οὔ γὰρ ἂν 
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᾽ -" ᾽ ἰ ἐὰ 

ἀλλήλων διεφέρομεν οὐδὲν,) γνῶναι δ΄ ἰδόντα ἕτερον καὶ ἐπιπλῆ- 
ξαν ῥάδιον. ἀλλὰ τί τούτων ἐμοὶ πρὸς σὲ, Πανταίνετε; [ οὐδέν. ] 

3 -" , 

πολλὰ καὶ δεινὰ πέπονθας. οὐκοῦν εἴληφας δίκην. οὐ παρ᾽ 5 
᾿᾿ » Υ δὲ ᾿ δ , 2." δ 5. «ἃ - 3 ᾿ » ΕῚ 
μοῦ γε; οὐδὲ γὰρ ἠδιπήϑης οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ. οὐ γὰρ ἄν ποτ 

9 »" δ᾽ 5 γ 2, ᾿ -“" ᾶ ἃ 4 7) Ἵν Σ ᾿ ἀφῆκας, οὐδ᾽, τ᾽ Εὐέργῳ προῃροῦ λαγχάνειν, εἴας ὧν ἐμὲ, 
3 -“ » ΄ “ 

οὐδὲ πρατῆρα ἠξίωσας ὑποστῆναι, τόν γε δεινά σε καὶ μεγάλα 
: μι ᾿ ᾽ - 

εἰργασμένον. εἶτα καὶ πῶς ἂν ὃ μὴ παρὼν μηδ᾽ ἐπιδημῶν ἐγὼ 10 
᾿ ὃς» - , ς -" ᾿ 3.»Μμᾳ 3 -" ᾿ “Ἂ 

τί σε ἠδίκησα; εἶ τοίνυν ὡς οἷον τε μέγιστ ἡδικῆσϑαι δοίη τις ἂν 

αὐτῷ, καὶ ἐρεῖν ἕπαντα τἀληϑῆ περὶ τούτων νυνὶ, ἐκεῖνό γ᾽ οἵο- 
μαι πάντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι, ὅτι πολλὰ συμβέβηκεν ἠδι- 

“ὦ ᾿ » ,᾿ » , 3 ΄ 

χκῆσϑαί τισιν ἤδη μείζω τῶν εἰς χρήματα γινομένων ἀδικημά-- 15 

των καὶ γὼρ ἀκούσιον φόνοι καὶ ὕβρεις εἰς ἃ μὴ δεῖ καὶ πολ- 
, “ 2 ’, 3 2. ὦ (Δ, , ’ [2 

λὰ τοιαῦτα ἄλλα γίνεται. ἀλλ᾽ ὅμως ἁπάντων τούτων ὅρος καὶ 

λύσις τοῖς παϑοῦσι τέτακται τὸ πεισϑέντας ἀφεῖναι. καὶ τοῦϑ᾽ 

οὕτω τὸ δίκαιον ἐν πᾶσιν ἰσχύει, ὥστε, ἂν ἑλών τις ἑκουσίου 
φόνου καὶ σαφῶς ἐπιδείξας μὴ καϑαρὸν μετὰ ταῦτ᾽ αἰδέσηται 

" 2ὃϑ ὦ 3 3 » ΄ ᾿  ΥᾺ . ϑφν . 
καὶ ἀφῇ, οὐκέτ᾽ ἐκβαλεῖν κύριος τὸν αὐτὸν ἐστιν" οὐδὲ γὰρ, 90 

ἂν ὁ παϑὼν αὐτὸς ἀφῇ τοῦ φόνου πρὶν τελευτῆσαι τὸν δρά- 
σαντα, οὐδενὶ τῶν λοιπῶν συγγενῶν ἔξεστιν ἐπεξιέναι " ἀλλ᾽ 

«ν᾿ " , Ἢ ᾽ [ὰ Α ν οὺς ἐκπίπτειν καὶ φεύγειν, ἂν δ΄ αλίσκωνται, καὶ τεϑναναν 

προστάττουσιν οἵ νύμοι, τούτους. ἂν ἀφεϑῶσιν ὅπαξ, ἁπάν- 95 

τῶν ἐπλύει τῶν δεινῶν τοῦτο τὸ δῆμα. εἶϑ᾽ ὑπὲρ μὲν τῆς ψυ- 
γῆς καὶ τῶν μεγίστων οὕτως ἰσχύειν καὶ μένειν τὸ ἀφεῖναι, ὑπὲρ 

΄ ΄ Γ 

δὲ χρημάτων καὶ ἐλαττόνων ἐγκλημάτων ἄκυρον ἔσται; μη- 
- ᾽ - - ’ 

δαμῶς. οὐ γὰρ, εἰ μὴ τῶν δικαίων ἐγὼ παο᾿ ὑμῖν τεύξομαι, 084 
- 3 ’ 2 τ ἰὰ τοῦτ᾽ ἔστι δεινότατον, ἀλλ᾽ εἰ πρᾶγμα δίκαιον ὡρισμένον ἐκ 

-" 3 -“ παντὸς τοῦ χρύνου νυνὶ καταλύσετε ἐφ᾽ ἡμῶν. 
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ὙΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΑ͂ΡΩΑΓΡΑΦΙΚΟΥ͂ ΠΡΟΣ. 

ΝΑΥΣΙΜΑ͂ΧΟΝ ΚΑῚ ΞΕΝΟΠΒΕΒΙΘΗΝ ΔΟΓΟΥ͂. 

Ν αὐυσίμαχος καὶ Ξενοπείϑης ἐπετροπεύϑησαν ὑπὸ ᾿Δρισταίχμου" 
2 , δὲ ἢ 3, ὃ 7 , - » 8. ὦ ἦ ἐγγφαφέντες δὲ εἰς ἄνδρας ἔλαχον δίπην ἐπιτροπῆς αὐτῷ. εἶτα 

’ -ν - 

διελύσαντο λαβόντες τρία τάλαντα καὶ ἀφῆκαν αὐτὸν τῶν ἐγ- 
ϑ' - 

5 χλημάτων. καὶ ὃ μὲν τετελεύτηκε καταλιπὼν παῖδας τέτταρας. 
᾿} 

τούτοις δὲ μετὰ χρόνον συχνὸν ὁ “Ναυσίμαχος καὶ Ξενοπείϑης 
[4 »" » - 

δικάζονται βλάβης, χρήματα ἀπαιτοῦντες ἐπ τῆς ἐπιτροπῆς. οὗ 
, κ -" 

10 δὲ παραγράφονται παρατυϑέμενοι τὸν νόμον τὸν οὐκ ἐῶντα περὲ 
δ’ τὰν -“ » ΔΕ. ᾿ , ΄ 
ὧν ἂν τις ἄφεσιν δῷ καὶ ἀπαλλαγὴν πάλιν. δικάζεσθαι. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ΠΑΡΑΤΡΩΑ͂ΦΗ ΠΡΟΣ ΝΩΑΥΣΊΜΑΩΑ͂ΧΟΝ 

ΚΑΙ ΞΒΕΝΟΠΕΙΘΗΝ. 

᾿ς ΈΟΨΟΝ ὦ ἄνδρες ᾿Δἀϑηναῖοι, τῶν νόμων παραγφράφεσϑαι 
περὶ ὧν ὄν τις ἀφεὶς καὶ ἀπαλλάξας πάλιν δικάζηται, γεγενη- 

μένων τούτων ἀμφοτέρων τῷ πατρὶ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξε- 
988 νοπείϑην τοὺς εἰληχότας ἡμῖν, παρεγραψάμεϑα, ὥσπερ ἠκούσα- 

τε ἀρτίως, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην. δεήσομαι δὲ καὶ 
δίκαια καὶ μέτρια ὑμῶν ἁπάντων, πρῶτον μὲν, εὐνοϊκῶς ἀκοῦ- 

5 σαί μου λέγοντος, ἔπειτ᾽, ἐὰν ἀδικεῖσθαι δοκῶ καὶ μὴ προσή- 
κοντος ἐγηλήματος φεύγειν δίκην, βοηϑῆσαΐ μοι τὰ δίκαια. ὃ 
μὲν γὰρ ὑμεῖς ἐπὶ τῇ δίκῃ τίμημα ἀκηκόατε, τριάκοντά εἶσε 
μναῖ, ὧν δὲ φεύγομεν χρημάτων, τέτταρα τάλαντα. ὄντες γὰρ 

10 δύο τέτταρας εἰλήχασι δίκας ἡμῖν, τῶν αὐτῶν χρημάτων ἅπά- 
σας, τρισχιλίων ἑκάστην, βλάβης" καὶ νυνὶ πρὸς τριάκοντα 
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μνῶν. ἐπίγραμμα ὑπὲρ τοσούτων χρημάτων εἰς ἀγῶνα καϑέστα- 

μεν. τὴν μὲν οὖν ΗΝ τὴν τούτων, καὶ μεϑ᾽ ὅσης 
ἐπιβουλῆς ἐληλύϑασιν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐξ αὐτῶν τῶν πετραγμένων 15 

εἴσεσϑε. ἀναγνώσεται δὲ πρῶτον μὲν ὑμῖν τὰς βαρνυρίαξῃ ὡς 

ἀφεῖσαν τὸν πατέρα ἡμῶν ὧν ἐνεκάλεσαν εἰς τὴν ἐπισβοπήν!" 

κατὼ γὰρ τοῦτο καὶ παρεγραψάμεϑα μὴ εἰσαγώγιμον εἶναν τὴν 

δίκην. καί μοι λέγε ταυτασὶ τὰς μαρτυρίας. 30 

ὌΧ ΕΥΤΕΜ 

“στι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ δίκας ἔλαχον 
τῆς ἐπιτροπῆς, καὶ ἀφεῖσαν ταύτας, καὶ τὰ συγχωρηϑέντα χρή- 

ματα ἔχουσιν, ἀκούετε τῶν μαρτύρων. ὅτε δ᾽ οὐκ ἐῶσιν οἵ 

ψόμοι περὶ τῶν οὕτω πραχϑέντων αὖϑις δικάζεσθαι, νομίζω 95 

μὲν ὑμᾶς ἅπαντας εἰδέναν, κῶν μηδὲν εἴπω περὲ αὐτῶν ἐγώ" 
βούλομαι δ᾽ ὅμως καὶ τὸν νύμον ὑμῖν αὐτὸν ἀναγνῶναι, λέγε 
τὸν νόμον. 

ΝΟΜἝῈΟΟΣ. 986 

3 ᾿ ἥν » , -" 

᾿κούετε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦ νόμου σαφῶς λέγοντος 
“, ιν ᾿ » ᾿ τ “ ᾽ ἰ ν , -»- » 

ἕχαστα, ὧν μὴ εἶναν δεῖ δίκας, ὧν ἕν ἐστιν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
΄ Π ι ὁ » 3 »Ἥ ἂν 5 Ζ ᾿ ΄ [2 

κύριον, περὶ ὧν ἂν τις ἀφῃ καὶ ἀπαλλάξῃ μὴ δικαζεσϑαι; οὕτω 
- » 3 

τοίνυν καὶ μετὰ πολλῶν μαρτύρων τῆς ἀφέσεως γεγονυίας, καὶ 5 
Ῥαγυρθν ἀπολύοντος ἡμᾶς τοῦ νόμου, εἰς τοῦτο ἐληλύϑασιν 

ἀναισγυντίας οὗτοι καὶ τόλμης, ὥστε, τεττάρων μὲν καὶ δέκα 

ἐτῶν γεγενημένων ἀφ᾽ οὗ τὸν πατέρα ἡμῶν ἀφεῖσαν, εἴκοσι δὲ 

καὶ δυοῖν ἀφ᾽ οὐ τυγχάνουσι γεγραμμένοι, τετελευτηκότος δὲ 10 
» - 2 »" 

καὶ τοῦ πατρὸς τοῦ ἡμετέρου, πρὸς ὃν αὐτοῖς ἐγένοντο αἵ ἀπαλ- 

λαγαὺ, καὶ τῶν ἐπιτρύπων, οἱ μετὰ τὸν ἐκείνου ϑάνατον τῶν 

ἡμετέρων ἐγένοντο κύριοι; καὶ τῆς ἑαυτῶν μητρὸς, ἥτις ἅπαντα 
-" -" Ι “ 

ταῦτα ἤδει, καὶ διαιτητῶν καὶ μαρτύρων καὶ πάντων τῶν πλεί- 15 
-» ᾿] 

στων, ὡς εἰπεῖν, τὴν ἀπειρίαν τὴν ἡμετέραν καὶ τὴν ἐξ ἀνάγκης 
» ᾿ τ -»" 

ἄγνοιαν τῶν πεπραγμένων ἕρμαιον νομίσαντες αὑτῶν τὰς δίκας 
» ’ ’, δ᾿ »" 

ἡμῖν ἔλαχον ταύτας καὶ λύγον οὔτε δίκαιον οὔτ᾽ ἐπιεικῆ. τολ- 
ἂν ὦ» ᾿ ι ᾿ 2 ᾿ ͵ ν »" τ ᾽ν ᾿ 
μιῶσν λέγειν. φασὶ γὰρ οὐκ ἀποδύσϑαν τὰ πατρῷα ὧν ἐπκομί- 20 

δὲ 3 -“" - 3 ᾽ -" 

ζοντο χρημάτων, οὐδ᾽ ἀποστῆναι τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ὅσα αὐτοῖς. 
΄ ’ Π ΄ “οὖ δ» 

πατελείρϑη χρέα καὶ σκεύη καὶ ὅλως χρήματα, ταῦϑ αὑτῶν 
“ςὔ 3 3 

γίγνεσϑαι. ἐγὼ δ᾽ οἶδ᾽ ἀχούων, ὅτι τὴν οὐσίαν Ξενοπείϑης 
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95 καὶ Ναυσικράτης ἅπασαν χρέα κατέλιπον καὶ φανερὰν ἐκέκτην: 

το μικράν τινα, εἰσπραχϑέντων δὲ τῶν χρεῶν, καί τινων σκευῶν 

πραθένκων ἔπει, δ᾽ ἀνδραπόδων, τὰ χωρία καὶ τὰς συνοικίας 

ἐπρίαντο οἵ ἐπίτροποι, ἃ παρέλαβον οὗτοι. εἰ μὲν οὖν μηδὲν 

987 ἠμφισβητήϑη περὶ τούτων πρότερον, μηδ᾽ ὡς οὐ καλῶς διῳκη- 

μένων εἰς δίκην ἦλϑεν, ἄλλος ἂν ἣν λόγος" ἐπειδὴ δ᾽ ὕλην 

τὴν ἐπιτροπὴν ἐγκαλέσαντες οὗτον καὶ δίκας λαχόντες. χρήματ᾽ 

8 ἐπράξαντο, ταῦτα πάντα ἀφεῖται τότε. οὔτε γὰρ οὗτοι τοῦ 

ὀνόματος δήπου τοῦ τῆς ἐπιτροπῆς τὰς δίκας ἐδίωκον, ἀλλὰ 

τῶν χρημάτων , οὔτ᾽ ἐκεῖνον τοὔνομα τοῦτο ἐωνοῦντο ὧν ἀπέ- 

τισαν χρημάτων, ἀλλὰ τὰ ἐγκλήματα. ὅτι μὲν οὖν ὧν πρὸ τῶν 

10 ἀπαλλαγῶν εἰσέπραξε χοεῶν ὃ πατὴρ ἢ ὅλως ἔλαβε χρημάτων ἐκ 

τῆς ἐπιτροπῆς οὐδενός εἰσι δίκαν τούτοις καϑ᾽ ἡμῶν ἀπηλλαγμέ- 

νοις, ἐξ αὐτῶν τῶν νόμων καὶ τῆς ἀφέσεως ἱκανῶς πάντας 
ὑμᾶς ἡγοῦμαι μεμαϑηκέναι" ὅτι δ᾽ ὕστερον οὐκ ἔνι τὴν πομι- 
δὴν γεγενῆσϑαι τούτων τῶν χρημάτων, (τοῦτο γὰρ πλάττουσιν 

156 οὗτοι καὶ παράγουσι,) τοῦτο βούλομαι δείβκωι τὸν μὲν γὰρ πα- 

τέρ᾽ οὐδ᾽ ἂν αἰτιάσαιντο λαβεῖν᾽ τέτταρσι γὰρ ἢ τρισὶ μησὶν 
ὕστερον, ἢ διελύσατο πρὸς τούτους, ἐτελεύτησεν᾽ ὡς δ᾽ οὐδὲ 
4ημάφετον, τὸν καταλειφϑέντα ἡμῶν ἐπίτροπον, λαβεῖν οἷόν 

20 τε, (καὶ γὰρ τοῦτον ἔγραψαν εἰς τὸ ἔγνλημα,) καὶ τοῦτο ἐπι- 

δείξω. μέγιστοι μὲν οὖν εἰσὶν αὐτοὶ ἡμῖν οὗτοι μάρτυρες᾽ οὐ- 
δαμοῦ γὼρ φανήσονται δίκην εἰληχότες ζῶντι τῷ “ημαρέτῳ᾽ οὐ 

μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ πρᾶγμα ἄν τις σκοπῶν αὐτὸ καὶ ϑεωρῶν ἴδον 
955 οὐ μόνον οὐχὶ λαβόντα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐνὸν αὐτῷ λαβεῖν. ἦν μὲν 

γὰρ τὸ χρέος ἐν τῷ Βοσπόρῳ ἀφίκετο δ᾽ οὐδὲ πώποτε εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον ὁ 4ημάρετος. πῶς οὖν εἰσέπραξεν; ἔπεμψε νὴ 

Δία, εἴποι τις ἂν, τὸν κομιούμενον. σκοπεῖτε δὴ τοῦτο οὑτωσί. 
988 ὄφειλεν Ἑρμώναξ στατῆρας ἑκατὸν παρὰ Ναυσικράτους "λαβὼν 

τούτοις. τούτων ἐπίτροπος καὶ κηδεμὼν ᾿Δρίσταιχμος ἐγένετο 
ἑκκαίδεκα ἔτη. οὐκοῦν ὅ γε, τούτων ἀνδρῶν γεγονότων, δι᾽ 

5 ἑαυτοῦ διέλυσε χρήματα ὃ ἙἝ ρμώναξ, οὐκ ἀπέδωκεν, ὅτ᾽ ἦσαν 
παῖδες" οὐ γὰρ δίς γε ταὐτὰ πατετίϑει. ἔστιν οὖν οὕτω τις 

ἀνθρώπων ἄτοπος, ὥσϑ᾽, ἃ τοὺς κυρίους διεκρούσατο μὴ καταν 

ϑεῖναι τοσοῦτον χρόνον, ταῦτα τῷ μὴ κυρίῳ γράψαντι γράμματα 
10 ἑκὼν ἀποδοῦναι; ἐγὼ μὲν οὐκ οἴομαι. ἀλλὰ μὴν,. ὡς ἀληϑῆ 

λέγω, καὶ ὁ μὲν πατὴρ ἐτελεύτησεν εὐθέως μετὰ τὰς διαλύσεις, 
, τῷ Δημαρέτῳ δ᾽ οὐδὲ πώποϑ᾽ οὗτοι τούτων τῶν χρημάτων ὃί» 
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κὴν ἔλαχον, οὐδ᾽ ὅλως ἐξέπλευσεν ἐκεῖνος οὐδ᾽ ἀπεδήμησεν 
ἐκεῖσε, λύόβε τὰς μαρτυρίας. 

ἄν ΡῈ Φυξβοφ ἢ. 

Ὁ : ξ 
Οτι μὲν τοίνυν οὔϑ᾽ ὃ πατὴρ μετὰ τὴν ἄφεσιν τὰ χρή- 

᾽ ΔΑ ΟΝ 

μῶν εἰσέπραξεν, οὐτ᾿ ἂν ἔδωκεν ἑκὼν οὐδεὶς, εἴ τινὰ ἔπεμψεν 
΄ Ἷ Ψ., 3. Ἃ ΡΥ) 5. 3.2 Ὁ 9 »" 

Ὁ 4ημαάρφετος, οὐτ΄ ἂν ἔπλευσεν αὐτὸς, οὐδ᾽ ἂν ἀφίκετο ἐκεῖσε, 
-" Ὲ - ’ - » » 

δῆλον ἐκ τῶν χρόνων καὶ τῶν μαρτυριῶν ὑμῖν γέγονε. βούλομαι 
, ὶ δλ ὃ ’, 3 ι [νὴ " . ] Εν 

τοίνυν καὶ ολῶς ψευδομένους αὐτοὺς ὅλον τὸ πρᾶγμα ἐπιδεῖξαι. 
τ ᾿ , ΕΣ 

οὗτον γὰρ γεγράφασιν εἰς ὃ νῦν ἔγκλημα διώκουσιν, ὀφείλειν 
δ .- ᾿ 3 , ᾿ - 

ἡμᾶς τὸ ἀργύριον, πκομισαμένου τοῦ πατρὸς καὶ παραδόντος 
3 -" »" ᾿ » -» » 

αὐτοῖς τοῦτο τὸ χρέος ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἐπιτροπῆς ὀφειλόμενον. 
3 

καί μοι λέγε αὐτὸ τὸ ἔγκλημα λαβών. 

Ἂ,  ἙἾ ΕΜ8}4 ΑΓ 

᾿Ακούετε γεγραμμένον ἐν τῷ ἐγκλήματι Παραδόντος ἐμοὶ 
τοῦ ᾿Δρισταίχμου τὸ χρέος ἐν τῷ λύγῳ τῆς ἐπιτροπῆς; ὅτε τοί- 

15 

420 

25 

γυν ἐλάγχανον τῷ πατρὶ τῆς ἐπιτροπῆς, τἀναντία ἐγράψαντο 989 
’ Μ, Ρ ᾿ ΕἸ Ε] ΄ ,ὔ ᾿ -- δ ΕῚ δὰ 

τούτων᾽ ὡς γαρ οὐκ ἀποδὸντι λόγον καὶ τοῦτό γ᾽ ἐγκαλοῦντες 
᾿ , 3 8. δ τι δ ἢ "“-Ἡ ᾿ 

φαίνονται. λέγε ὃ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ὃ τότ΄ ἔλαχων τῷ πατρί. 

ΚΑ ῊΗ ΔΙ ἢ, 

» τ ψ', 

Ἐν ποίῳ δὴ λόγῳ νῦν ἐγκαλεῖτε, ὡς παρέδωκεν, ὦ ἵΞενο- 
3 3 

πείϑη καὶ ἹΝαυσίμαχε; τοτὲ μὲν γὰρ ὡς οὐκ ἀποδιδόντι δίκας 
᾿ ᾿ , ᾽ , Α 3» ιΡ ΄ , 

- ἐλαγχάνετε καὶ χρήματ᾽ ἐπράττεσϑε, τοτὲ ὃ ὡς παραδόντος διώ- 
2 » »" 

κετε. εἰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφότερα ἔσται συκοφαντεῖν ὑμῖν, καὶ τοτὲ 
μὲν τοῦ μὴ παραδοῦναι χρήματα πράξεσϑε, τοτὲ δὲ ὡς παρα- 

᾽ » - δόντος διώξετε, οὐδὲν κωλύειν καὶ τρίτον τι σκοπεῖν μετὰ ταῦτα, 
, ᾽ » Ἂ ΕΣ 

ὅτου πάλιν δικάσεσϑε. οἵὗ νόμοι δ᾽ οὐ ταῦτα λέγουσιν, ἀλλ 
-" ᾿: ὦ 2 

ἅπαξ περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὸν αὐτὸν εἶναι τὰς δίκας. ἵνα 
Σὺ. ὦ0 Φ,» ᾽ ἮΝ - ΠῚ " ΓΙ ᾽ «- 

τοίνυν εἰδῆτε, ὦ ἀνδρες «ϑηναῖοι, οὁτι οὐ μόνον οὐκ αἀδικοῦν- 
᾿ » ᾽ ’ δ»ν 

ται νῦν, ἀλλὰ καὶ παρὰ πάντας ἡμῖν δικάζονται τοὺς νόμους, 
- ἀν Ὁ -»" ΑΥ 

βούλομαι καὶ τοῦτον ὑμῖν τὸν νόμον εἰπεῖν, ὅστις διαῤῥήδην 
’ 

λέγει, ἐὰν πέντε ἔτη παρέλϑη καὶ μὴ δικάσωνται, μηκέτ᾽ εἶναι 

10 

15 

τοῖς ὀρφανοῖς δίνην περὶ τῶν ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ἐγκλημάτων. 90 
- -" - 3 ᾿ 

παὶ τοῦτον ὑμῖν ἀναγνώσεται τὸν νόμον. 
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ΜΘΟΘΆΣ, 

΄ 3 - ,ὕ 
ἀκούετε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦ νόμου λέγοντος ἄντικρυς, 

-οΣ“ ᾽ - 3 - 

ἐὰν μὴ πέντε ἐτῶν δικάσωνται, μηκέτ᾽ εἶναν δίκην; Οὐκοῦν 
- 2 ᾽ 5 

95 ἐλάχομεν, φαῖεν ἄν. καὶ διελύσασϑέ γε᾽ ὥστ᾽ οὐκ εἰσὶν αὐϑις 
δὲ, , ᾿᾿ ͵ 2 Ἢ ὃ, 2 ᾿ἢ 4 ἄρ ἊΣ Ὁ δ 
ὑμῖν δίκαι. ἢ δεινὸν γ᾽ ἂν εἴη, εἰ τῶν μὲν ἐξ ἀρχῆς ἀδικη- 

, 2 , Ἴ ἍΝ ν᾿ ΡΘΕ. ι , “ 3 - ἢ 
μάτων οὐ δίδωσιν ἔξω πέντ᾽ ἐτῶν τὰς δίκας τοῖς ὀρφανοῖς ὁ 

» 2 , Α " Ἁ 

νόμος οὐδὲ κατὰ τῶν οὐκ ἀφειμένων ἐπιτρόπων, πρὸς δὲ τοὺς 
δ κι -" - " 

990 ἐξ ἐκείνων ἡμᾶς περὶ ὧν αὐτοὺς ἀφείκατε εἰκοστῷ νῦν ἔτει 
3 » 2 ᾿ δίκην τελέσαισϑ᾽ ὑμεῖς. ἀκούω τοίνυν, αὐτοὺς τὰ μὲν παρὰ 

-" 3 - -»" -" τῶν πραγμάτων αὐτῶν καὶ τῶν νύμων δίκαια φευξεῖσϑαν, πᾶρε- 
, 3 - . 4 

5 σκευάσϑαν δὲ λέγειν, ὡς πολλὰ χρήματ᾽ αὐτοῖς κατελείφϑη;, καὶ 
-Ὕ 23 » : ἂ, 

ταῦτ᾽ ἀπεστερήϑησαν, καὶ τεκμηρίῳ χρήσεσθαι τούτου τῷ μεγέ- 
ἂν ῳ ς ἐξ ᾿ ᾽ ᾿ 

ϑει τῶν δικῶν, ἃς ἐξ ἀρχῆς ἔλαχον, καὶ τὴν ὀρφανίαν ὀδυρεῖ- 
-» » - 3 

σϑαι, καὶ τὸν τῆς ἐπιτροπῆς λόγον διεξιέναι" καὶ τοιαῦτ᾽ εἶναι, 
- εὖ . οὡὰ 

10 οἷς πεπιστεύκασι καὶ δι΄ ὧν ὑμᾶς ἐξαπατήσειν οἴονται. ἐγὼ δὲ 
» » -" » “ο χ -» 

τῶν μὲν δικῶν τὸ μέγεθος τῶν τότε ληχϑεισῶν μεῖζον ἡγοῦμαν 

τεχμήριον ὑμῖν, ὡς ἐσυκοφαντεῖτο ὁ πατὴρ, εἶναι, ἢ τούτοις, 
ς 4. 5 » ’ " ι [4 2 5» 2712 
ὡς πολλὰ ἀπεστεροῦντο. ὀγδοήκοντα μὲν γὰρ τάλαντ᾽ ἔχων ἐλέγ- 

ἄς μὰ “᾿ ἢ ᾿ ᾽ ͵, , ι ͵ 
15 χεῖιν οὐδεὶς ἂν τρία λαβὼν ἀπηλλάγη" τοσουτῶν δὲ χρημάτων 

- 2 3 

φεύγων ἐπιτροπῆς οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐκ ἂν ἔδωκε τρία τάν» 
3 [4 ΄ 2 

λαντὰα τὸν κίνδυνον ὠνούμενος καὶ τὰ φύσει τότε τούτοις πλεο- 
ἰχ . νεχτήματα ὑπάρχοντα. καὶ γὰρ ὀρφανοὶ, καὶ νέον, καὶ ὁποῖοί 

» 53 » , 
20 τινές εἶσιν, ἀγνῶτες ἠἡσαν᾽ ταῦτα δὲ πᾶντες φασὶ μεγάλων 

τ᾿ ΄ 35ς..3 

δικαίων παρ᾽ ὑμῖν ἰσχύειν πλέον. ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἀνάσχοισϑ 
Θ᾿ ᾽ν ἕ Υ » - »ἭἬ 3 " 

ἂν αὐτῶν εἰκότως οὐδὲν περὶ τῆς ἐπιτροπῆς, καὶ τοῦτ᾽ οἴομαν 
τ - 9 32 -" 

δείξειν. εἰ γὰρ ὡς οἷόν τε μέγιστ᾽ ἠδικῆσϑαι δοίη τις ἂν αὖ- 
“ ἿΞ ΄ ᾽ » ΄ ὰ 

45 τοῖς, καὶ ἐρεῖν πᾶντα τἀληϑῆ περὶ τούτων νυνὶ, ἐκεῖνό γ᾽ 
Ξ: ͵ “᾿ ἘΣ, ἡ ὁ "᾿ -“ ι , ᾽ 

οἴομαν πάντας ἂν ὑμᾶς ὁμολογῆσαι, οτν πολλὰ συμβέβηκεν ἢδι- 
-" »" 9 

χκῆσϑαί τισιν ἤδη μείζω τῶν εἰς χρήματα γιγνομένων ἀδικημά- 
᾿ κ ( 3 ξ ὔ ᾿. ἃ " κι ᾿ - 4 »Ὁ 

τῶν καὶ γὰρ ἀκούσιον φόνοι καὶ ὕβρεις εἰς ἃ μὴ δεῖ, καὶ ἄλλα 
3 ᾿ 3 3 Ὁ 5 ν 

ΟΘΊ πολλὰ τοιαῦτ᾽ ἀδικήματα γίγνεται. ἀλλ᾽ ὅμως ἁπόντων τούτων 
» -" 3 » 

ὅρος καὶ λύσις τοῖς παϑοῦσι τέτακται τὸ πεισϑέντας ἀφεῖναι. 
κ "νὰ [χὰ " , Ε] »" ΄ [ν 3 Κ᾿ ΄ 

καὶ τοῦϑ᾽ οὕτω τὸ δίκαιον ἐν πᾶσιν ἰσχύει, ὥστ᾽, ἂν ἑλῶν τις 
» : ᾿ -»" 

ἑχουσίου φόνου καὶ σαφῶς ἐπιδείξας μὴ καϑαρὸν μετὰ ταῦτα 
“- ἬΝ, ες 3 ᾽ ᾿ , ἢ 5... , 

56. αἰδέσηται καὶ ἀφῇ, οὐκέτ ἐχβαλεῖν κύριος τὸν αὐτὸν ἐστιν. 
4.4.5 δ -» » [κ ᾿ 

εἶϑ᾽ ὑπὲρ μὲν ψυχῆς καὶ τῶν μεγίστων οὕτως ἰσχύειν καὶ μένει 
"»" ϑ ϑι 

τὸ ἀφεῖναι, ὑπὲρ δὲ χρημάτων παὶ ἐλαττόνων ἐγκλημάτων ἄκυ- 
» 2 " Α 3 

ρον ἔσται; μηδαμῶς. οὐ γὰρ, εἰ μὴ τῶν δικαίων ἐγὼ παρ΄ 
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ὑμῖν τεύξομαι, τοῦτ᾽ ἔστι δεινότατον, ἐλλ᾽ εἰ πρᾶγμα δίκαιον, 10 
ὡρισμένον ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου, νυνὶ καταλυϑήσεται. Οὐκ 

ἐμίσθωσαν ἡμῶν τὸν οἷπον, ἴσως ἐροῦσιν. οὐ γὰρ ἐβούλεϑ᾽ 
ὃ ϑεῖος ὑμῶν Ξενοπείϑης, ἀλλὰ, φήναντος Νικίδου, τοὺς δικα- 
στὰς “ἔπεισεν ἐᾶσαι διοικεῖν αὐτόν" καὶ ταῦτ᾽ ἴσασι πάντες. 15 

Πολλὰ δ᾽ ἥρπασαν ἡμῶν ἐκεῖνοι. οὐκοῦν ἣν ἐπείσϑητέ γε τού- 
τῶν δίκην παρ᾽ αὐτῶν ἔχετε, καὶ οὐ δήπουϑεν πάλιν δεῖ λαβεῖν 

Γ 

δ 

ὑμᾶς παρ᾽ ἐμοῦ. ἵνα δὲ μηδ᾽ οἴησϑε εἶναί τι ταῦτα, ἔστι μὲν 
οὐκ ἴσον (πῶς γάρ;) πρὸς τοὺς πράξαντας διαλυσαμένους τῶν 20 

οὐκ εἰδότων κατηγορεῖν. ὕμως μέντοι, ὦ Ξενοπείϑη καὶ Ναυ- 
σίμαχε, εἰ μεγάλα ὑμῖν καὶ ϑαυμαστὰ εἶναι τὰ δίκαια ταῦϑ᾽ 
ὑπολαμβάνετε, ἀποδόντες τὰ τρία τάλαντα περαίνετε. ὧν δὲ 
τοῦ μὴ κατηγορῆσαν τοσαῦτα χρήματα ἐπράξασϑε, πρὶν ἂν ταῦτα 95 
ἀποδῶτε, σιωπᾷν ἐστὲ δίκαιον, μὴ καὶ κατηγορεῖν καὶ ἔχειν᾽ 
ἔσχατον γὰρ δὴ πραγμάτων τοῦτό γε. τάχα τοίνυν ἴσως καὶ 
τριηραρ"ίας ἐροῦσι, καὶ τὰ ὄντα ὡς ἀναλώκασιν εἰς ὑμῶς. ἐγὼ 
δ᾽, ὅτι μὲν ψεύσονταν, καὶ τὰ πολλὰ ἀπολωλεκότες τῶν ὄντων 992 
αὐτοῖς, μικρὰ τῆς πόλεως μετειληφυίας, οὐ δικαίαν οὐδὲ γιγνο- 

μένην χάριν ἀξιώσουσι κομίζεσθαι παρ᾽ ὑμῶν, ἐάσω" ἀξιῶ δὲ 
καὶ αὐτὸς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἶναι τοῖς λειτουργοῦσιν ὑμῖν 5 
ἅπασι χάριν τινὰ ὑπάρχουσαν παρ᾽ ὑμῶν. τίσι δὲ μεγίστην ; 
τοῖς, ὃ μὲν χρήσιμον τῇ πόλει τοῦ πράγματός ἐστι, ποιοῦσιν; 
ὃ δ᾽ αἰσχρὸν ἂν ἅπαντες εἶναν φήσαιεν καὶ ὄνειδος, μὴ κατα- 
σχευάζουσιν. οἵ μὲν τοίνυν μετὰ τοῦ λειτουργεῖν τὰ σφέτερα 10 
αὐτῶν διεφϑαρπύτες τὴν βλασφημίαν ἀντὶ τῆς χρείας τῇ πόλει 
παταλείπουσιν᾽ οὐδεὶς γὰρ αὐτὸς αὐτοῦ κατηγόρησε πώποτε, 
ἀλλ᾽, ὡς ἡ πόλις τὰ ὄντα ἀφήρηται, λέγει" οἵ δὲ, ὅσα μὲν 

προστάττετε ὑμεῖς, ποιοῦντες προϑύμως, τῇ περὶ τἄλλα δὲ σω- 15 

φροσύνῃ τὰ ὕντα σώζοντες, οὐ μόνον κατὰ τοῦτ᾽ ἐκείνων πλεο- 
ψεμτοῖεν ἂν εἰκότως, ὅτι καὶ γεγόνασι χρήσιμον καὶ ἔσονται, 
ἀλλ᾽ ὅτι καὶ χωρὶς ὀνείδους ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν ὑμῖν γίγνεται. 
ἡμεῖς μὲν τοίνυν τοιοῦτον εἰς ὑμᾶς φανούμεϑ᾽ ὄντες" τούτους 90 
ὸ᾽ ἐάσω, μή μὲ φῶσι κακῶς αὐτοὺς λέγειν. οὐ τοίνυν “ϑαυ- 
μάσαιμ᾽ ἂν, εἰ καὶ δακρύειν καὶ ἐλεεινοὺς αὑτοὺς πειρῶνται 
“ποιεῖν. ἐγὼ δ᾽ ἀξιῶ πρὸς ταῦτα ὑπολαμβάνειν ἅπαντας ὑμᾶς, 
τε τῶν αἰσχρῶν ἐστὶ, μᾶλλον δ᾽ οὐδὲ δικαίων, τὰ μὲν ὄντα 95 
κατέσϑοντας καὶ παροινοῦντας μετὰ ᾿Δριστοκράτους καὶ Διογνήτου 
καὶ τοιούτων ἕτέρων ἀνθρώπων αἰσχρῶς καὶ κακῶς ἀναλωπέναι, 
τὰ δ᾽ ἀλλότρια ὥστε λαβεῖν, δακρύειν νυνὶ καὶ κλαίειν, ἐπ᾿ 

, 
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[2 ϑωπ - » 3 3 -- 998 ἐκείνοις ἐκλαίετ᾽ ἂν οἷς ἐποιεῖτε δικαίως νῦν δ᾽ οὐ δεῖ δακρύ- 
Ε] 3 ᾽ ᾽ ’ , “Ἵ δ Ἢ Ξ “᾿ ειν, ἀλλ᾽, ὡς οὐχ ἀφήκατε, δεικνύναι, ἢ ὡς εἰσὶν ὧν ἂν 

2 ΄ ε αν; , μ] ρ ᾽ » ΄ Ε7 , , 

ἀφήκατε αὖϑις ὑμῖν δίκαι, ἢ ὡς εἰκοστῷ λαγχάνειν ἔτει δίκαιόν 
»" ; - 

ἐστι, τοῦ νόμου πέντε ἔτη τὴν προϑεσμίαν δεδωπότος. ταῦτα 

5. γάρ ἐστιν, ὑπὲρ ὧν οὗτοι δικάζουσιν. ἐὰν δὲ μὴ δύνωνται 
Ξ ἣ : δ 3 ΄ δ, τὰ δ. αὰ Ῥ..2Γ 

ταῦτα [δεικνῦναι), ὡς οὐ δυνήσονται, ἡμεῖς ὑμῶν ἁπάντων; 
πω δ " ΄ δ. δὲς,» , Υ̓ Α 
ὦ ἄνδρες διμασταὶ, δεομεϑα, μὴ ἡμᾶς προέσϑαν τούτοις, μηδὲ 

τετάρτην οὐσίαν ἔτι δοῦναι τρεῖς ἑτέρας κακῶς διωκηκόσιν, ἣν 
5.0 Κ Ε Ξ;. ἐν9 ΄ ἈΝ, , δ᾽ ἴπι » 4 

10 παρ᾽ ἑκόντων ἔλαβον τῶν ἐπιτρόπων, ἣν ὑπὲρ τῶν δικῶν εἶσε- 
3 ὕ 

πράξαντο, ἣν πρώην ἀφείλοντο Αἰσίου δίκην ἑλόντες, ἀλλ 
»Ὕ - δ» ἡμᾶς τὰ ἡμέτερα, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, ἐν ἔχειν" ἃ καὶ ὑμῖν 

ἜΝ ἈΝ ἐς: “ 
ἐστὶν ἐπ᾿ ὠφελείᾳ μείζονν παρ᾽ ἡμῖν ὄντα, δῇ παρὰ τούτοις" 

ς ο» ο 
15 καὶ δικαιότερον δήπου τὰ ἡμέτερα ἡμᾶς ἐστὶν ἔχειν, “ἢ τούτους. 

2 αν ὁ αν »" , ’ Ἧ Ἁ δ» 3«φ«ι 3 π᾿ οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείω λέγειν, οἴομαν γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν 
2 
ς 

- 2 Ἷ ε , δ 

τῶν εἰρημένων. ἑξέρα τὸ υδῶωρ. 

{Π|ς δυθπηΐ οὗ παραγραφυπκοί. Θασοράϊηηξς Αἴ1τι5 σΘΠΘΥῚ5. 68115-- 
βὰ8 Ὀγϊναΐδο.) 

ὙΠΟΘΕΣΊΙ͂Σ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΒΟΙΏΤΟΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΔΟΓΟΥ͂. 

μίσει εἷς τῶν πολιτευσαμένων ᾿άϑήνῃσι, γήμας γυναῖκα 
χατὰ τοὺς νόμους ἐκ ταύτης παῖδα ἐκτήσατο τὸν νυνὶ δικαζό- 
μενον. προσήει δέ τινε Πλαγγόνν κατ᾿ ἐρωτικὴν ἐπιϑυμίαν, 
ΕῚ » , ΄ , δ- 2 ᾽, , - 

5 ᾿Δττικῇ γυναικί. ταύτης δύο υἱεῖς ἀνδρωϑέντες ἐδικάζοντο τῷ 

0904 Μαντίᾳ, ξαυτῶν εἶναν πατέρα φάσκοντες ὃ δὲ ἀντέλεγεν. 
᾿ ᾽ ΄ ι ΜΝ 3 ν ἌΣ ἢ , 
ἔπειτα ἀναλαμβανεν τοὺς παῖδας ἀναγκασϑεὶς ἀπὸ ἰδίας προκχλη- 

σεως, ἣν ἀπατηϑεὶς ἐποιήσατο. προὐχαλέσατο μὲν γὼρ τὴν 
Πλαγγύνα ὁμόσαν περὶ τῶν παίδων, εἰ ὄντως εἰσὶν ἐξ αὐτοῦ, 

5 ὑποσχόμενος, εἰ ὁὀμόσειεν, ἐμμένειν τῷ δοκῳ" προὐκαλέσατο δὲ 
ἀπατηϑεὶς, ὡς οὐ δεξομένης τὸν ὅρχον τῆς γυναικός ὑπὲρ 
τούτου γὰρ καὶ μισϑὸν αὐτῇ συχνὸν ἐπηγγείλατο. ὡς δέ φησιν 
ὃ τὸν λόγον λέγων, καὶ ὀμωμόκεν ἢ Πλαγγὼν αὐτῷ λάϑρα, 

10 προτεινόμενον τὸν ὕρκον μὴ δέξασθαι. προκαλεσαμένου τοίνυν 
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“ , ΄ , ᾿ ρ, κ Ὁ " 3 
παραβᾶσα τὰς συνθήκας δέχετον τὸν ὅρκον. καὶ οὕτω μὲν ἀναγ- 

Ξ ᾽ κι ς ᾿ Ξ 
χάξεταν τοὺς παῖδας ἀναλαβεῖν" μετὰ δὲ τοῦτο τετελεύτηκεν. 

»" [4 Ἁ -" ἥς, “ὦ 

ὃ τοίνυν ἐκ τῆς νομῷ γαμηϑείσης γυναικὸς παῖς δικάζεται τῷ 
» - ᾽ ’ 

ἑτέρῳ τῶν εἰσποιηϑέντων περὶ τοῦ ὀνύματος, λέγων, αὐτὸν 15 
ω ’ 3 »" δ Ἷ ᾿ 

Βοιωτὸν καλεῖσϑαν προσήκειν, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ὠνομάζετο, καὶ 
» 55. ἐῶ »" - 3 - 

μὴ Μαντίϑεον᾽ τοῦτο γὰρ αὐτῷ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξ ἀρχῆς 
» ᾽ 35 ΄ 

τε ϑεῖσϑαι τοὔνομα. αὐτόϑεν μὲν οὖν δόξειεν ἄν τις φιλο- 
“Ἵ (ν᾿ -" 

πράγμων καὶ φιλόνεικος, ὑπὲρ προσηγοριῶν διαφερόμενος" ὁ 90 
΄ ᾽ . » 

μέντοι λόγος ἵχανὰς ἀποδείξεις παρέχεταν τοῦ καὶ δημοσίᾳ καὶ 
γ-} ι ΝΕ , Πα ᾿, 

ἰδίᾳ βλαβερὰν εἶναι τὴν ομωνυμίαν. 

δ ΘΟ ΑΙ ΚΣ 

ΠΎΡΡΟΣ ὙΡΟΤΟΣΥ ΟΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ͂ΤΟΣ ΠΟΓΟΣ. 

Ο ὑδεμιᾷ φιλοπραγμοσύνῃ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
τὴν δίκην ἔλαχον ταυτηνὶ Βοιωτῷ, οὐδ᾽ ἠγνόουν, ὅτι πολλοῖς 
ἄτοπον δόξει τὸ δίκην μὲ λαγχάνειν, εἴ τις ἐμοὶ ταὐτὸν ὄνομα 9005 
οἴεται δεῖν ἔχειν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ἦν ἐκ τῶν συμβησομένων, 
εἶ μὴ τοῦτο διορϑώσομαι, ἐν ὑμῖν κριϑῆναι. εἰ μὲν οὖν ἑτέρου 

τινὸς οὗτος ἔφη πατρὸς εἶναν καὶ μὴ τοὐμοῦ, περίεργος ἂν 5 

εἰκότως ἐδύκουν εἶναι φροντίζων, ὅ τι βούλεται καλεῖν͵ αὐτὸς 
ἕαυτόν. νῦν δὲ λαχὼν δίκην τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ καὶ μεϑ᾽ ξαυ- 

τοῦ κατασκευάσας ἐργαστήριον συκοφαντῶν, νησικλέα τε, ὃν 

ἴσως γινώσκετε πάντες, καὶ Πενεηλέα, τὸν τὴν Νῖνον ἑλόντα 10 

ἐκεῖνον, καὶ τοιούτους τινὰς, ἐδικάζεϑ᾽, υἱὸς εἶναι φάσκων 

ἐκ τῆς Παμφίλου ϑυγατρὸς, καὶ δεινὰ πάσχειν, καὶ τῆς πα- 
τρίδος ἀποστερεῖσϑαι. ὁ πατὴρ δὲ, (πᾶσα γὰρ εἰρήσεται ἡ 
ἀλήϑεια, ὦ ἄνδρες δικασταὶ,) ἅμα μὲν φοβούμενος εἰς τὸ 15 
δικαστήριον εἰσιέναι, μή τις, οἷον εἰκὸς, ὑπὸ πολιτευομένου 
ἑτέρωϑέ που λελυπημένος ἐνταυϑοῖ ἀπαντήσειεν αὐτῷ, ἅμα δ᾽ 

ἐξαπατηϑεὶς ὑπὸ τῆς τουτουὶ μητρὸς, ὀμοσάσης αὐτῆς, ἢ μὴν, 
ἐὰν ὅρκον αὐτῇ διδῷ περὶ τούτων, μὴ ὀμεῖσϑαι, τούτων δὲ 90 
πραχϑέντων μηδὲν ἔτι ἔσεσθαι αὐτοῖς, καὶ μεσεγγυησαμένης ἀρ- 
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γύριον, ἐπὶ τούτοις δίδωσι τὸν ὅρκον. ἡ δὲ δεξαμένη οὐ μόνον 
τοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν ἕτερον πρὸς τούτῳ κατωμό- 

95 σατο ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι τοῦ ἐμοῦ. ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, 
εἰσάγειν. εἰς τοὺς φράτορας ἦν ἀνάγκη τούτους, καὶ λόγος 

οὐδεὶς ὑπελείπετο. εἰσήγαγεν, ἐποιήσατο, ἵνα τἀμμέσῳ συντέμω » 
ἐγγράφει τοῖς ᾿ἀπατουρίοις τουτονὶ μὲν Βοιωτὸν εἰς τοὺς φρά- 

τορας, τὸν δ᾽ ἕτερον Πάμφιλον. Ἱαντίϑεος δ᾽ ἐνεγεγράμμην 
996 ἐγώ. συμβάσης δὲ τῷ πατρὶ τῆς τελευτῆς, πρὶν τὼς εἰς τοὺς 

δημότας ἐγγραφὰς γενέσϑον, ἐλθὼν εἰς τοὺς δημότας οὑτοσὶ 
ἀντὶ Βοιωτοῦ Ἰαντίϑεον ἐνέγραψεν αὑτόν. τοῦτο δ᾽ ὅσα βλά- 

5 πτὲν ποιῶν πρῶτον ἱμὲν ἐμὲ, εἶτα καὶ ὑμᾶς, ἐγὼ διδάξω, 
ἐπειδὰν" ὧν λέγω παράσχωμαι μάρτυρας. 

ΠΡ ΡΈΕΙ, 

Ὃ δι , ’ ΝΣ ΟΕ ΟΝ ς ι 3 ΄ 
ν μὲν τοίνυν τρύπον ἡμᾶς ἐνέγραψεν ὁ πατὴρ, ἀκηκόατε 

- 2 3 ΄ -" 

τῶν μαρτύρων. ὅτι δ᾽, οὐκ οἰομένου τούτου δεῖν. ἐμμένειν τοισδὶ, 
,ὔ » 93 

10 δικαίως καὶ ἀναγκαίως ἔλαχον τὴν δίκην, τοῦτ᾽ ἤδη δείξω. 
“ Α Ἁ 3 χ ΄ “ ᾿ »' 3ς3 ΟΕ 

ἐγὼ γὰρ οὐχ οὕτω δήπου σκαιὸς εἶμν ἄνϑρῶπος οὐδ᾽ ἀλογι- 
“ Α ΄ στος, ὥστε τῶν μὲν πατρῴων, ἃ πάντα ἐμὰ ἐγίγνετο, ἐπειδή- 

δ ᾿ 

περ ἐποιήσατο τούτους ὁ πατὴρ, συγπεχωρηπέναν τὸ τρίτον 
Ν ΄ 5.. δ ἐδ 

15 νείμασϑαν μέρος καὶ στέργειν ἐπὶ τούτῳ, περὶ δ᾽ ὀνύματος 
-“ δὲ - ΄ 9 

ζυγομαχεῖν, εἰ μὴ τὸ μὲν ἡμᾶς μεταϑέσϑαι μεγάλην ἀτιμίαν 
2 ν᾿ .9 ,ὕ δ ᾿ ΟῚ ΕΙ ν 2 ἈΠ ΔΡ "Ὶ 
ἔφερε καὶ ἀνανδρίαν, τὸ δὲ ταῦτον ἔχειν τοῦτον ἐμοὶ ὄνομα διὰ 

ΕἸ 3 Ἢ - - . » πολλὰ ἀδύνατον ἦν. πρῶτον μὲν γὰρ, εἰ δεῖ τὰ κοινὰ τῶν 
ς "". Ε] - ͵ 4.9 δ ὑπὸ σ ’ὔ ΕῚ ’ ΄ »Ἄ 

50 ἰδίων εἰπεῖν πρότερον, τίν᾽ ἡμῖν ἡ πόλις ἐπιτάξεν τρόπον, ἂν 
» ΒΘ. Δ 

τι δέῃ ποιεῖν; ἢ οἴσουσι νὴ Δία οἱ φυλέται τὸν αὐτὸν τρύπον, 
, 2 ' 2 - 
ὄνσέερ, “αὑ τοὺς ἄλλους; οὐκοῦν Μαντίϑεον Μαντίου Θορίκιον 

, ᾿ Ἂ [4 ε 
οἴσουσί με, ἂν χορηγὸν ἢ γυμνασίαρχον 1] ἑστιάτορα ἢ ἄλλο 

-» 3272 » - ϑ' ΄ 95 τι τῶν ἄλλων φέρωσι. τῷ δῆλον οὖν ἔσταν, πότερον σὲ φέρου- 
Α ΧΑ -" 

σιν ἢ ἐμέ; σὺ μὲν γὰρ φήσεις ἐμὲ, ἐγὼ δὲ σέ. καὶ δὴ καλεῖ 
» » ᾿ μι : ΝᾺ 5. ὐὐἱὐϑὸ 

μετὰ τοῦϑ᾽ ὃ ἄρχων, 1) πρὸς ὅντινα ἂν ἢ ἡ δίκη. οὐχ ὑπα- 
, -» ε »"» - ΙΓ 

κούομεν, οὐ λειτουργοῦμεν. πότερος οὖν ταῖς ἐκ τῶν νόμων 
997 ἔσται ζημίαις ἔνοχος; τίνα δ᾽ οἵ Ἁἀτατηγοὶ τρύπον ἐγγράψουσιν, 

ἐὰν εἰς συμμορίαν ἐγγράφωσιν, ἢ ἐὰν τριήφαρχον καϑιστῶσιν; 
ἢ, ἂν στρατεία τις 1)» τῷ ἄῆλον. ἔσται; πότερος ἔσϑ᾽ ὃ κατει: 

5 λεγμένος; τί δὲ, ἂν ἄλλῃ τις ἀρχὴ καϑιστῇ λειτουργεῖν, οἷον 
3 ᾿ 2 , , - Η) ":" 
ἄρχων, βασιλεὺς, ἀϑλοϑέταν, τί σημεῖον ἕσται, πότερον κωϑε- 

- ’ Ἁ , “ . ᾿Ὶ ατῶσι; προσπαραγράψουσι νὴ 4ία τὸν ἐκ Πλαγγόνος, ἐὰν σὲ 
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, 2 - »ὝἭ ᾿ 
ἐγγοάφωσιν᾽ ἐὰν δ΄ ἐμὲ, τῆς ἐμῆς μητρὸς τοὔνομα. καὶ τίς 
2» Ε ΄ Ῥ 
ἤκουσε πώποτε, ἢ κατὰ ποῖον νύμον προσπαραγράφοιτ᾽ ἂν 
τοῖν τὸ παφάγραμμα ἢ) ἄλλο τι, πλὴν ὃ πατὴρ καὶ ὁ δῆμος; 10 

ὧν ὄντων ἀμφοῖν τῶν αὐτῶν, πολλὴ ταραχὴ συμβαίνει. φέρε; 

εἰ δὲ δὴ προιτὴς καλοῖτο Μαντίϑεος Μαντίου Θορίκιος, τί ἂν 
-“- Ἢ ’, μ“ ᾿᾿ - ι ᾿᾿ » ,ὔ 

ποιοῖμεν ; ἢ βαδίζοιμεν ὧν ἄμφω; τῷ γὰρ ἔσται δῆλον, πότε- 
λ , “ Νὰ ἃ Ἁ Ἃ δὰ ΕΝ ι δ - δ 

ρον σὲ πέκληκεν ἡ ἐμέ; πρὸς Ζ΄ος, ἐὰν δ΄ ἀρχὴν ἡντινοῦν ἡ 15 

πόλις πληροῖ, οἷον βουλῆς, ϑεσμοϑέτου, τῶν ἄλλων, τῷ δῆλος 
ες ι δ)Ὺ᾽᾽Ά “ Ξ ᾿ " ᾿ ᾿ -“ » ᾿ 
ὁ λαχὼν ἡμῶν ἔσται; πλὴν εἰ μὴ σημεῖον, ὥσπερ ἄλλῳ τινὶ, 

- , , . ᾿ 2 οἱ να " , ι Υ̓ 
τῷ χαλκείῳ προσέσται" καὶ οὐδὲ τοῦϑ'᾽ ὁποτέρου ἐστὶν οἵ πολ 

λοὲ γνώσονται. οὐκοῦν σὺ μὲν σεαυτὸν, ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν φήσω 90 
τὸν εἰληχότα εἶναι. λοιπὸν εἰς τὸ δικαστήοιον ἡμᾶς εἰσιέναι. 
οὐκοῦν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τούτων δικαστήριον ἡμῖν ἡ πόλις καϑιεῖ, 
“καὶ τοῦ μὲν κοινοῦ καὶ ἴσου, τοῦ τὸν λαχόντ᾽ ἄρχειν, ἀποστε- 
ρησόμεϑα, ἀλλήλους δὲ πλυνοῦμεν, καὶ ὁ τῷ λόγῳ κρατήσας 45 

-" β » 

ἄρξει. καὶ πότερ᾽ ὧν βελτίους εἴημεν τῶν ὑπαρχουσῶν δυσκο- 
- ᾽ ΄ μ᾿ νι , ᾿ ΄ 

λιῶν ἀπαλλαττόμενοι, ἡ καινὰς ἔχϑοας καὶ βλασφημίας ποιού - 
- [ - " 

μενοι; ἃς πᾶσα ἀνάγκη συμβαίνειν, ὅταν ἀρχῆς ἤ τινος ἄλλου 
᾿ σε « 3 ᾿ 2 " , Ἃ Ἅ » ᾿»ν ; 

πρὸς ἡμᾶς αὕτους ἀμφισβητῶμεν. τί δὲ, ἂν ἄρα (δεῖ γὰρ 908 

ἅπανθ᾽ ἡμᾶς ἐξετάσαι) ἅτερος ἡμῶν πείσας τὸν ἕτερον, ἐὰν 
“- ὃ ᾽ δ , δὰ Ξ 

λάχῃ, παραδοῦναι αὐτῷ τὴν ἀρχὴν οὕτω κληρῶται; τὸ δυοῖν 
- ᾿ ᾽ 

πινακίοιν τὸν ἕνα κληροῦσϑαι τί ἄλλο ἐστίν; εἶτ᾽, ἐφ᾽ ᾧ ϑά- 5 
, "νδ7 - ᾽ " “- ΄ 

νατὸν ζημίαν ὁ νύμος λέγει, τοῦϑ᾽ ἡμῖν ἀδεῶς ἐξέσται πράτ- 
τειν; πάνυ γε᾽ οὐ γὰρ ὧν αὐτὸ ποιήσαιμεν" οἶδα κἀγὼ, τὸ 

» 3 ΄ 3,4 2.9 ΄- 8 , , ἢ ΕΣ 
γοῦν κατ ἐμέ. ἀλλ᾽ οὐδ αἰτίαν τοιαύτης ζημίας ἐνίους ἔχειν 

καλὸν, ἐξὸν μή. εἶεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἡ πόλις βλάπτεται" ἐγὼ 10 
δ᾽ ἰδίᾳ τί; ϑεάσασϑε, ἡλίκα, καὶ σκοπεῖτε, ἄν τι δοκῶ λέ ἐγειν" 

πολὺ γὰρ χαλεπώτερα ταῦτα ὧν ἀκηκόατ᾽ ἐστίν. ὁρᾶτε μὲν γὰρ 

ἅπαντες αὐτὸν χρώμενον, ἕως μὲν ἔζη, Μενεπλεῖ καὶ τοῖς περὲ 
ἐκεῖνον ἀνθρώποις, νῦν δ᾽ ἕτέροις οὐδὲν ἐκείνου βελτίοσι, καὶ 16 

᾿ ἡ» ἃ ΄ " . » 53 ΄ Η 
τὰ τοιαῦτ ἐξζηλωκότα, καὶ δεινὸν δοκεῖν εἶναι βουλύμενον. καὶ 

3 ..7 -" , » ᾽ 
ψὴ Δία ἴσως ἐστίν. ἐὰν οὖν, προϊόντος τοῦ χρύνου, τῶν αὖ- 
τῶν τι ποιεῖν τούτοις ἐπιχειρῇ, (ἔστι δὲ ταῦτα γραφαὶ, φάσεις, 

ι “ 

ἐνδείξεις, ἀπαγωγαὶ,) εἶτ᾽ ἐπὶ τούτων τινὶ, (πολλὰ γόύρ ἔστε 
ΕΣ ΄ ᾿ ᾿ ’ Ἁ [ω ΄ -Ὁ- [4 

τανϑρωπινα, καὶ τοὺς πάνυ δεινοὺς ἐπαπεῦται τὰν πλεοναάζω- 90 

σιν, ἐπίστασϑ᾽ ὑμεῖς κοσμίους ποιεῖν,) ἐὼν ὄφλῃ τῷ δημοσίῳ, 

τί μᾶλλον οὗτος ἐγγεγφαμμένος ἔσταν ἐμοῦ; ὅτι νὴ Δία εἴσον- 
ται πάντες, σπὐτερός ποτε ὦφλεν. καλῶς. ἐὰν δὲ, ὃ τυχὸν γέ- 

9. Ὁ ΄ ι ὡΝ ι ΡΕ » γοιτ᾽ ἂν, χρόνος διέλϑῃ καὶ μὴ ἐκτισϑῆ τὸ ὄφλημα, τί μᾶλλον 96 
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οἱ τούτου παῖδες ἔσονται τῶν ἐμῶν ἐγγεγφαμμένοι, ὅταν τοὔνο- 
μα καὶ ὃ πατὴρ καὶ ἣ φυλὴ καὶ πάντα ἢ ταὐτά; τί δ᾽, εἴ τις 
δίκην ἐξούλης αὐτῷ λαχὼν μηδὲν ἐμοὶ φαίη πρὸς αὐτὸν εἶναι, 

999 χυρίαν δὲ ποιησάμενος ἐγγεγράφῃ, τί μᾶλλον ἂν εἴη τοῦτον ἢ 
ἐμὲ ἐγγεγφαφώς; τί δὲ, εἴ τινὰς εἰσφορὰς μὴ ϑείη; τέυδ'ὴ, εὖ 
τις ἄλλη περὶ τοὔνομα γίγνοιτο ἢ λῆξις; ῆ δίκη, ἢ δόξα ὅλως 

5 ἀηδής; τίς εἴσεται τῶν πομλῶνς πότερός ποτε οὗτός ἔστι, 

δυοῖν Μαντιϑέοιν ταὐτοῦ πατρὸς ὄντοιν; φέρε, εἰ δὲ δίκην 

ἀστρατείας φεύγοι, χορεύον δὲ, ὅταν στρατεύεσϑαν δέῃ; καὶ 
γὰρ νῦν, ὅτε εἰς Ταμύνας παρῆλθον οἵ ἄλλοι, ἐνθάδε τοὺς 

10 Χύας ἄγων ἀπελείφϑη, καὶ τοῖς 4ιονυσίοις καταμείνας ἐχό- 
ρευεν, ὡς ἅπαντες ξωρᾶτε οἱ ἐπιδημοῦντες, ἀπελϑόντων δ᾽ ἐξ 
Εὐβοίας τῶν στρατιωτῶν, λειποταξίου προσεχλήϑη. κἀγὼ τα- 
ξιαρχῶν τῆς φυλῆς ἠναγκαζόμην κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐμαυ- 

15 τοῦ πατρύϑεν δέχεσϑαι τὴν λῆξιν καὶ εἰ μισϑὸς ἐπορίσϑη τοῖς 
δικαστηρίοις, εἰσῆγον ἄν με δηλονότι. ταῦτα δ᾽ εἰ μὴ «σεση- 

μασμένων ἤδη συνέβη τῶν ἐχίνων, κῶν μάρτυρας ὑμῖν παρε- 
σχόμην. εἶεν. εἰ δὲ ξενίας προσκληϑείη; πολλοῖς δὲ προσκρούει, 
καὶ, ὃν ἠναγκάσϑη τρύπον ὃ πατὴο ποιήσασϑαν αὐτὸν, οὐ 

90 λέληϑεν. ὑμεῖς δ᾽, ὅτε μὲν τοῦτον οὐκ ἐποιεῖτο ὃ πατὴῤ, τὴν 
μητέρα ἀληϑῆ λέγειν ἡγεῖσϑε αὐτοῦ ἐπειδὰν δ᾽ οὕτω γεγονὼς 
οὗτος ὀχληρὸς ἦ, πάλιν ὑμῖν ποτὲ δόξει ἐκεῖνος ἀληϑῆ λέγειν. 
“ἰδ, εἰ μδνάφ ρον τὸν ἁλώσεσθαι προσδοκῶν ἐφ᾽ οἷς ἐρανίς 

95 ζει τούτοις τοῖς περὶ αὑτὸν ἐρήμην ἐάσειε τελεσϑῆναν τὴν δί- 
κην; ἄρά γε μικρὸν ἡγεῖσϑε βλάβην, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖον, ἐν 

κοινωνίᾳ τὸν ἅπαντα βίον τῆς τούτου δύξης καὶ τῶν ἔργων 
εἶναι; ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἃ διεξελήλυϑα ὑμῖν μάτην φοβοῦμαι, 

1000 ϑεωρήσατε. οὗτος γὰρ ἤδη καὶ γραφάς τινας, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
γαῖοι, πέφευγεν, ἐφ᾽ αἷς οὐδὲν αἴτιος ὧν ἐγὼ συνδιαβάλλομαι, 

καὶ τῆς ἀρχῆς ἠμφισβήτει, ἣν ὑμεῖς ἐμὲ ἐπεχειροτονήσατε, καὶ 
5 πολλὰ καὶ δυσχερῆ διὰ τὸ ὄνομα συμβέβηκεν ἡμῖν᾽ ὧν, ἵν᾽ 
εἰδῆτε, ἑκάστων μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. ᾿ 

ΗΠ ΌΑΡΑΝ ᾿ 

» Ξ: -" 

Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναοῖοι, τὰ συμβαίνοντα καὶ τὴν ἀη- 
δίαν τὴν ἐκ τοῦ πράγματος ϑεωρεῖτε. εἰ τοίνυν μηδὲν ὠηδὲς ὴ πράγματος ϑειωρεῖτε. μη ηδὲς 
3 ’ 39. ὦ 2.7 ᾿ τὰ » » δ.» 

10 ἦν ἐκ τούτων, μηδ᾽ ὕλως ἀδύνατον ταὐτὸν ἔχειν ὄνομα ἡμῖν 

συνέβαινεν, οὐ δήπου τοῦτον μὲν δίκαιον τὸ μέρος τῶν ἐμῶν, 
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χρημάτων ἔχειν κατὰ τὴν ποίησιν, ἣν ᾧ πατὴρ αὐτὸν ἀναγκα- 
σϑεὶς ἐποιήσατο, ἐμὲ δ᾽ ἀφαιρεϑῆναν τυὔύνομα, ὃ βουλόμενος 
καὶ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς βιασϑεὶς ἔϑετο. οὐκ ἔγωγε ἡγοῦμαι. ἵνα τοί- 15 

ψυν εἰδῆτε, ὅτι οὐ μόνον εἰς τοὺς φράτορας οὕτως, ὡς μεμαρ- 

τύρηται, ὁ πατὴρ τὴν ἐγγραφὴν ἐποιήσατο, ἀλλὰ καὶ τὴν ὃ:- 

κάτην ἐμοὶ ποιῶν τοὔνομα τοῦτο ἔϑετο, λάβε μοι καὶ ταύτην 
τὴν μαρτυρίαν. 

"γλ ἀν νὰ Ὡῶν ἐκ κὰ ὡς ἰδ. 90 

φ΄ 3 - φ » ᾿Δκούετε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὅτε ἐγὼ μὲν ἦν ἐπὶ τοῦ 
» ὀνόματος τούτου πάντα τὸν χρύνον, τουτονὶ δὲ Βοιωτὸν εἰς 
τοὺς φράτυρας, ἡνίκα ἠναγκάσϑη, ἐνέγραψεν ὃ πατήρ; ἡδέως 
τοίνυν ἐροίμην ὧν αὐτὸν ἐναντίον ὑμῶν. εἰ μὴ ἐτελεύτησεν ὁ 95 

» 2 , 

πατὴρ, τί ἂν ἐποίεις πρὸς τοῖς δημόταις; οὐκ ἂν εἴας σεαυ- 
ν ’ ΄ 9 3. ΑΝ ᾿ ᾿ ΄ [2 

τὸν ἐγγράφειν Βοιωτὸν; ἀλλ ἄτοπον δίκην μὲν λαγχάνειν του- 
» ᾿ ΄ Η ᾿ ἣν τον ΔΝ ΟΥ͂ΒΑῚ ΕΡΉ) 

του, κωλύειν δὲ παλιν. καὶ μὴν εἴ γ εἴας αὐτον, ἐνέγραψεν 

ἄν σε εἰς τοὺς δημότας, ὅπερ εἰς τοὺς φράτορας. οὐκοῦν δει- 

γὸν, ο γῆ καὶ ϑεοὶ, φάσκειν μὲν, ἐκεῖνον αὑτοῦ πατέρα εἶναι,1001 
" 8δ' Ὁ »-" ει »"Ἢ ,} - ΄ , 

τολμᾶν δ᾽ ἄκυρα ποιεῖν, ἃ ἐκεῖνος ἔπραξε ζῶν. ἐτόλμα τοίνυν 

σιρὸς το διαιτητῇ πρᾶγμα ἀναιδέστατον λέγειν, ὡς ὁ πατὴρ αὖ- 

τοῦ δεκάτην ἐποίησεν, ὥσπεο ἐμοῦ, καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔϑετο 5 

αὐτῷ, καὶ μάρτυράς τινας παρείχετο, οἷς οὐδὲ πώποτε ὃ πα- 
ι ᾽, , ᾿ ᾽ ον» Σὰ ᾽ » ᾽" “ 

τὴρ ὠὦφϑη χρώμενος. ἐγώ ὃ οὐδένα ὑμῶν ἀγνοεῖν οἴομαι, οτὲ 
Φ" 2. νον ’ 39 ᾿ ᾿ ᾿ ,᾿ [ »"Ὕ 

οὔτ᾽ ἂν ἐποίησε δεκάτην οὐδεὶς παιδίου μὴ νομίζων αὑτοῦ δὲ- 

χαίως εἶναι, οὔτε ποιήσας καὶ στέρξας, ὡς ἂν υἱόν τις στέρξαι, 10 
΄ Ἷ ᾽ ΕΑ ΠῚ ι Ἵ -" ΠῚ ᾿ 

πάλιν ἔξαρνος ἐτόλμησε γενέσϑαι. οὐδὲ γαρ, εἴ τὸ τῇ μητρὺ προς 
ὀργὴν ἦλϑε τῇ τούτων, τούτους γ᾽ ἂν ἐμίσει νομίζων ξαυτοῦ 

»" τ ϑς. “ὦ -» εἶναι. πολὺ γὰρ μᾶλλον εἰώϑασιν, ὧν ὧν αὑτοῖς διενεχϑῶσιν 
ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ, διὰ τοὺς παῖδας διαλλάττεσϑαι, ἢ δι᾿ ἃ 15 

ἂν ἀδικηϑῶσιν ὑφ᾽’ αὐτῶν τοὺς ποινοὺς παῖδας προῦσ- 
». 3 » μισεῖν. οὐ τοίνυν ἐκ τούτων ἔστιν ἰδεῖν μόνον, ὅτι ψεύσεται, 

Ν᾽ οὐδὲ ͵ 3 Ἁ σα ἃ δ ι 

ταῦτ᾽ ἂν λέγῃ, ἀλλὰ καὶ, πρὶν ἡμέτερος φάσκειν συγγενὴς εἶἷ- 

γαι, εἰς ᾿Ιπποϑοωντίδα ἐφοίτα φυλὴν εἰς παῖδας χορεύσων. 40 

χαίτοι τίς ἂν ὑμῶν οἴεται τὴν μητέρα πέμψαν τοῦτον εἰς ταύ- 
τὴν τὴν φυλὴν, δεινὰ μὲν, ὥς φησιν, ὑπὸ τοῦ πατρὸς πεπον- 
ϑυῖαν, δεκάτην δ᾽ εἰδυῖαν πεποιηκότα ἐκεῖνον καὶ πάλιν ἔξαρ- 

3 3 

γὸν ὄντα; ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ ἂν οἴομαι. εἰς γὰρ τὴν ᾿Ακαμαντί- 
δ » -" 3 

δὰ ὁμοίως ἐξῆν σοι φοιτᾶν, καὶ ἐφαίνετ᾽ ὧν οὖσα ἀκόλουϑος 95 
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ι -»" ν᾿ - ᾿μϑ : “ Ἵ »-Ὕ . -» 

ἡ φυλὴ τῇ ϑέσει τοῦ ὀνύματος. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, 
΄ ΄ Ρ - - 

τούτων μάρτυρας ὑμῖν τοὺς συμφοιτῶντας καὶ τοὺς εἰδότας πα- 

ρέξομαι. : 

1009 ᾽ ἌΡ ΧΡΕΌΝ 

δ -» ι κ - Φ “ δ 

Οὕτω τοίνυν φανερῶς παρὰ τὸν τῆς αὑτοῦ μητρὸς ὕρκον 
"» 2 ᾿ καὶ τὴν τοῦ δόντος ἐκείνῃ τὸν ὅρκον εὐήϑειαν πατρὸς τετυχη- 

᾿ ἀνιὼν , 5 4.5 , » ᾿ 2 
κῶς καὶ ἀντὶ ᾿Ιπποϑθοωντίδος ἐν “καμαντίδι φυλῇ γεγονὼς οὐκ 

3 -" 

5 ἀγαπᾷ Βοιωτὸς τουτοισὶν, ἀλλὰ καὶ δίκας ἐμοὶ δυ᾽. ἢ τρεῖς εἴλη- 
- ) ἣν, ν" ͵ , 3 ᾿ . 

χὲν ἀργυρίου πρὸς αἷς παὶ πρότερόν μ΄ ἐσυκοφάντει. καΐτον 
-  . οι, Ξ5 . ᾿ 

πάντας οἴομαι τοῦϑ᾽ ὑμᾶς εἰδέναι, τίς ἣν χρηματιστὴς ὁ πᾶ- 
, ἄ“ῷ δ δ δ. -" 2 3 ᾽ , ὩΞ [ν ΄ δ 

τήρ. ἐγὼ δ᾽ ἐάσω ταῦτα. ἀλλ΄ εἰ δίπαια ὁμώμοκεν ἡ μητηῦ ἤ 

10 τούτων, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ συκοφάντην ἐπιδείενυμι τοῦτον ταῖς δίτ 
χκαὶς ταύταις. εἶ γὰρ οὕτω δαπανηρὸς ἦν, ὥστε γάμῳ γεύαμητ 
χὼς τὴν ἐμὴν μητέρα ἑτέραν εἶχε γυναῖκα, ἧς ὑμεῖς ἐστὲ, καὺ 
δύ᾽ οἰκίας κει, πῶς ἂν ἀργύριον τοιοῦτος ὧν κατέλιπεν ; οὐκ, 
᾽ Ρ ᾿ τ» 2 "5 Ἷ ᾿ ο Η͂ , 

15 ἀγνοῶ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, ὅτι Βοιωτὸς οὑτοσὶ δίκαι- 
“- ᾽ να 

ον μὲν οὐδὲν ἕξει λέγειν, ἥξειν δ᾽ ἐπὶ ταῦϑ᾽, ἅπερ αἰεὶ λέγει» 
ς 2 “᾿ξ, γ ᾿ 3. ὦ γ ν᾿ δ να - 5 ὧν 9 Ἵ 
ὡς ἐπηρέαζεν ὁ πατὴρ αὐτῷ πειϑόμενος ὑπ᾿ ἐμοῦ, αξιοῖ ὃ αὐ- 

, “ »» 2 - 

τὸς, ὡς δι πρεσβύτερος ὧν, τοὔνομ᾽ ἔχειν τὸ τοῦ πρὸς πατρὸς 
᾿ Ν ν᾿ -Ὁ Ν - , ε δ ᾿ ὦ ι - 

90 πάππου. πρὸς δὴ ταῦτα ἀκοῦσαι βέλτιον ὑμῶς βραχέα. ἐγὼ γὰρ οἶδα 
ω Χ 3 ἥδ. οτος - 

τοῦτον, ὅτε οὔπω συγγενὴς ἦν ἐμοὶ, ὁρῶν ὥσπερ ἂν ἄλλον 

τινὰ οὑτωσὶ, νεώτερον ὄντα ἐμοῦ καὶ συχνῷ, ὅσα ἐξ ὄψεως, 
2 Ν 5.3} , Ἶ . ᾿ ᾿ 2, 3 3 " 2 ν᾿ 

οὐ μὴν ἰσχυρίξομαν τούτῳ " καὶ γὰρ εὔηϑες. ἀλλ΄ εὖ τις ἔροιτο 
ι Η Ὁ“ ἼΗΙ. , “ἦς 5. ν᾿ οὐδὰ 

95 Βοιωτὸν τουτονὶ, τες ἐν ᾿Ιπποϑοωντίδι φυλῇ ἠξίου χορεύειν, 
» “Ξ- , -» - ᾿ 

οὔπω τοῦ πατρὺς εἶναι φάσπων τοῦ ἐμοῦ υἱὸς, τί σαυτὸν ἔχειν͵ 
3 - 

δικαίως ἂν ϑείης ὄνομα; εἰ γὰρ Μαντίϑεον, οὐκ ἂν διὰ τοῦ- 
: » 3 ΜΝ: ᾿ 

τό γε φαίης, ὅτι πρεσβύτερος εἶ ἐμοῦ. ὃς γὰρ οὐδὲ τῆς φοιῇ 
1008 λῆς τότε σον προσήκειν ἡγοῦ τῆς ἑμῆς, πῶς ἂν τοῦ γε πᾶπει 

που τοῦ ἐμοῦ ἠμφισβήτεις; ἔτι δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοί, τὸν 

μὲν τῶν ἐτῶν ἀριϑιὸν οὐδεὶς οἶδεν ὑμῶν ἐγὼ μὲν γὰρ ἐμοὶ 
τ 3 - ΄ ἢ “- [Ὰ ᾿ 

6 πλείονα, οὗτος δ΄ ἑαυτῷ φήσει" τὸν δὲ τοῦ δικαίου λόγον 
ἅπαντες ἐπίστασϑε. ἔστι δ᾽ οὗτος τίς; ἀφ᾽ οὗ παῖδας ἐποιήσας- 

τὸ ὃ πατὴρ τούτους, ἀπὸ τούτου καὶ νομίζεσθαι. πρότερον, 

τοίνυν ἐμὲ εἰς τοὺς δημότας ἐνέγραψε, ἹΜαντίϑεον, πρὶν εἰσαγαξ. 

10 γεῖν τοῦτον εἰς τοὺς φράτοραρ᾽ ὥστ᾽ οὐ τῷ χρόνῳ μόνον, ἀλ- 

λὰ καὶ τῷ δικαίῳ πρεσβεῖον ἔχοιμ᾽ ὧν ἐγὼ τοὔνομα τοῦτο εἶκό- 

τως. εἶὴν; εἰ δέ σ᾽ ἕοοϊτό τις Εἶπέ μοι. Βοιωτὲ, πόϑεν νῦν 



᾿ 
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ἦν ᾿Φκαμαντίδι φυλῇ γέγονας καὶ τὸν δῆμον Θορίκιος καὶ υἱὸς 

Μαντίου, καὶ τὸ μέρος τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου καταλειφϑέντων ἔχεις ; 
οὐδὲν ἂν ἄλλο ἔχοις εἰπεῖν πλὴν ὅτι Καὶ ἐμὲ ζῶν ἐποιήσατο 15 

ἹΜαντίας. τί τεκμήριον, εἴ τίς δε ἔροιτο, ἢ μαρτύριόν ἐστί σοι 
τούτου; Εἰς τοὺς φράτορας μὲ εἰσήγαγε, φήσειας ἄν. τί οὖν σε 

ἐνέγραψεν ὄνομα; εἴ τις ἔροιτο, Βοιωτὸν ἂν εἴποις" τοῦτο γὰρ 
εἰσήχϑης. οὐκοῦν δεινὸν, εἰ τῆς μὲν πολεως καὶ τῶν ὑπ᾽ ἐκεί- 20 
γου παταλειῳϑέντων διὰ τοὔνομα τοῦτο μέτεστί σοι, τοῦτο δ᾽ 

ἀξιοῖς ἀφεὶς ἕτερον μεταϑέσϑανι σαυτῷ. φέρ᾽, εἴ σε ὃ πατὴρ 

ἀξιώσειεν ἀναστὰς ἢ μένειν ἐφ᾽ οὗ σε αὐτὸς ἐποιήσατο ὀνόμα-- 35 
τος, ἢ πατέρ᾽ ἄλλον σαυτοῦ φάσκειν εἶναι, ἄρ᾽ οὐκ ἂν μέτρια 
ἀξιοῦν δοκοίη; ταὐτὰ τοίνυν ἐγώ σε ταῦτα ἀξιῶ, ἢ πατρὸς ἄλλου 
σαυτὸν παραγράφειν, ἢ τοὔνομα ἔχειν, ὃ ἐκεῖνος ἔδωκέ σοι. νὴ 
“{᾿ ἀλλ᾽ ὕβρει καὶ ἐπηρείᾳ τινὶ τοῦτο ἐτέϑη σοι. ἀλλὰ πολλά- 1004 
κις μὲν, ὅτε οὐκ ἐποιεῖτο ὃ πατὴρ τούτους, ἔλεγον οὗτοι, ὡς 
οὐδὲν χείρους εἰσὶν οὗ τῆς μητρὸς τῆς τούτου συγγενεῖς τῶν 

τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. ἔστι δ᾽ ὁ Βοιωτὸς ἀδελφοῦ τῆς τούτου 
μητρὸς ὄνομα. ἐπειδὴ δ᾽ εἰσάγειν ὃ πατὴρ τούτους ἠναγκάξετο, 5 
ἐμοῦ προεισηγμένου Μαντιϑέου, οὕτω τοῦτον εἰσάγει Βοιω-- 
τὸν, τὸν ἀδελφὸν δ᾽ αὐτοῦ Πάμφιλον. ἐπεὶ σὺ δεῖξον, ὅστις 
᾿Αϑηναίων ταὐτὸν ὄνομα τοῖς αὑτοῦ παισὶν ἔϑετο δυοῖν᾽ κἂν 
δείξῃς, ἐγὼ συγχωρήσω, δι᾿ ἐπήρειάν σοι τοῦτο τοὔνομα ϑέσϑαι 10 
τὸν πατέρα. καίτοι εἴ γε τοιοῦτος ἦσϑα, ὥστε ποιήσασϑαι μὲν 
σαυτὸν ἀναγκάσαι, ἐξ ὅτου δ᾽ ἀρέσεις ἐκείνῳ τρύπου μὴ σκο- 
πεῖν, οὐκ ἦσϑα, οἷον δεῖ τὸν προσήκοντα εἶναι περὶ τοὺς γο- 
νέας" οὐκ ὧν δὲ, οὐκ ἐπηρεάξου δικαίως ὧν, ἀλλ᾽ ἀπολώλεις. 15 

ἢ δεινόν γ᾽ ἄν εἴη, εἰ κατὰ μὲν τῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
νομιζομένων παίδων οἵ περὶ τῶν γονέων ἰσχύσουσι νόμοι, κατὰ 
δὲ τῶν εὐὑτοὺς εἰσβιαζομένων ἄκοντας ποιεῖσϑαι ἄκυροι γενή- 
σονται. ἀλλ᾽, ὦ χαλεπώτατε Βοιωτὲ, μάλιστα μὲν ὧν πράττεις πάν- 80 
τῶν παῦσαι, εἰ δ᾽ ἄρα μὴ βούλει, ἐκεῖνό γε πρὸς Διὸς πείϑου. ἢ 
παῦσαι μὲν σαυτῷ παρέχων πράγματα, παῦσαι δ᾽ ἐμὲ συκοφαν- 

τῶν, ἀγάπα δ᾽, ὅτι σον πύλις, οὐσία, πατὴρ γέγονεν. οὐδεὶς 
ἀπελαύνει σε ἀπὸ τουτων " οὔκουν ἔγωγε. ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν, ὥσπερ 95 
εἶναι φὴς ἀδελφὸς, καὶ τὼ ἔργα ἀδελφοῦ ποιῇς, δόξεις εἶναι. 

συγγενής" ἐὰν δ᾽ ἐπιβουλεύῃς, δικάζῃ, φϑονῇς, βλασφημῇς, 
δόξεις εἰς ἀλλότρια ἐμπεσὼν, ὡς οὐ προσήκουσιν, οὕτω χρῆ- 
σϑαι. ἐπεὶ ἔγωγ᾽, οὐδ᾽ εἰ τὼ μάλιστα ὃ πατὴρ ὄντα σε αὑτοῦ 00 
μὴ ἐποιεῖτο, οὐκ ἀδικῶ" οὐ γὰρ ἔμοιγε προσῆκεν εἰδέναι, τίνες 

Δεριοςίῖ. Το. 11, ι 
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»" 4 ᾿, 5 " “"" ν 

εἰσὶν υἱεῖς ἐκείνου, ἀλλ᾿ ἐκείνῳ δεῖξαι, τίνας μοι νομιστέον ἔσέ 
9 ἤν" - κ, 3 

5 ἀδελφούς. ὃν μὲν τοίνυν οὐκ ἐποιεῖτό σε χρόνον, οὐδ᾽ ἐγὼ προσή- 
ΠΡ ΄ ᾽ ΄ 3 “ - 

κονϑ'᾽ ἡγούμην᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐποιήσατο, κἀγὼ νομίξω. τί τούτου σημεῖ- 
» ΄ ᾿ ἘΠ ΤῊΝ - ὙΑΕΧΑ 

ον; τῶν πατρῴων ἔχεις τὸ μέρος, μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτήν. 
-" 2 , 3 9 ΄ 

ἱερῶν, ὁσίων μετέχεις" ἀπάγει σε οὐδεὶς ἀπὸ τούτων. τί βού- 
- 4 3 

10 λει; ἂν δὲ φῆ δεινὰ πάσχειν καὶ κλαίῃ καὶ ὀδύρηται καὶ κατηξ 
“ὦ ἂν δ ἢ ᾽ς 3 

γορῇ ἐμοῦ, ἃ ἂν μὲν λέγῃ, μὴ πιστεύετε᾽ οὐ γὰρ δίκαιον, μὴ 
ἐπρδ 6} “ ἘΣ , 

περὶ τούτων ὄντος τοῦ λύγου [τοῦ] νυνέ᾽ ἐκεῖνο δ᾽ ὑπολαμβά- 
“ 3ςκ« “ τὰ Γ ΤΩ δ , “ - 

γετε, τι οὐδὲν ἔστ᾽ αὐτῷ ἧττον δίκην λαμβάνειν Βοιωτῷ πλη- 
φ᾿ - » Ἁ » δ 

15 ϑέντι. τί οὖν φιλονεικεῖς; μηδαμῶς... μὴ ἔχε πρὸς ἡμᾶς οὕτως 
Ὁ Ε . Ξι - 

ἐϑελέχϑρως " οὐδὲ γὰρ ἔγωγε πρὸς σέ. ἐπεὶ καὶ νῦν, ἵνα μηδὲ τοῦ- 
͵ δον " ’, »" δ, ἂὦὼν ᾿] ψο Ν ΠῚ) Ε7 

τὸ λάϑη ὅδε, ὑπὲρ σοὺ λέγω μᾶλλον ἀξιῶν μὴ ταῦτον ἔχειν ὦνο- 
-“ » ε 5᾽ὴ 3 

μα ἡμῶς, ἢ ἐμαυτοῦ. εἰ γὰρ μηδὲν ἄλλο, ἀνάγκη τὸν ἀκούσαν- 
ἀράν. πὰ - 

90 τὰ ἐρέσϑαι, πότερον, δύ᾽ ἂν ὧσι ΜΙαντίϑεοι αντίου. οὐχοῦν 2 ᾽ 2. 
΄ - κὴ 

ὃν ἠναγκάσϑη ποιήσασϑαι, σὲ ἐὰν λέγῃ, ἐρεῖ. τί οὖν ἐπιϑυ- 
μεῖς τούτων; ἀνάγνωθι δέ μοι λαβὼν δύο ταυτασὶ μαρτυρίας, 

΄ 

ὡς ἐμοὶ Μαντίϑεον καὶ τούτῳ Βοιωτὸν ὃ πατὴρ ὄνομα ἔϑετο. 

25 Μ, 4.5 Φ ΟΡ ΔΙ ΜΩς 

Ἁ [ν »"Ἢ «δ » - τ᾿ “οιπὸν ἡγοῦμα: τοῦϑ᾽ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
᾿-" » 3 

ὡς οὐ μόνον εὐορκήσετε, ἂν ἃ ἐγὼ λέγω ψηφίσησϑε, ἀλλὰ καὶ 
δ τε (ἸΣῚ Ξ » , . 3η472 3 ’ 
ὡς οὗτος αὐτὸς αὐτοῦ κατέγνω Βοιωτον, ἀλλ΄ οὐ αντίϑεον, 

1006 ὄνομα. δικαίως ἂν ἔχειν. λαχύντος γὰρ ἐμοῦ τὴν δίκην ταύτην 
Β . , Θ , ἔσο ΨΥ ΝΟΣ ἴθ. δί Ὁ ΞΕ, - οἰωτῷ Μαντίου Θορικίῳ, ἐξ ἀρχῆς τ᾽ ηντιδίκεν καὶ ὑπώμνυ-. 

δ 535 ᾿ » ᾽ “- ,»,»ϑ»». 

το, ὡς ἠν Βοιωτὸς, καὶ τὸ τελευταῖον, ἐπεὶ οὐκέτι ἐνὴν αὐτῷ. 
΄ ΄ - 

5 διακρούεσϑαι, ἐρήμην ἐάσας καταδιαιτῆσαι, σκέψασθε πρὸς 
» ᾽ , 5 Ἷ 

ϑεῶν, τί ἐποίησεν. ἀντιλαγχάνει μοι τὴν μὴ οὖσαν ὃ πρότερον 
3 - ΒΕ ΎΕΝ 

ἑαυτὸν Βοιωτὸν προσαγορεύσας. καΐτοι ἐξ ἀρχῆς ἔδεν αὐτὸν 
ἐμ 

ἐᾷν τελέσασϑαι τὴν δίκην κατὰ Βοιωτοῦ, εἴπερ μηδὲν προσῆ-- 
»ϑ »»ν -  Ἀρδ Ω ᾿ Α ». ὦ ’ 

10 κεν αὐτῷ τοῦ ὀνύματος, ὕστερον δὲ μὴ αὐτὸν φαίνεσθαι ἐπὶ: 
τῷ ὀνόματι τούτῳ ἀντιλαγχάνοντα τὴν μὴ οὖσαν. ὃς οὖν αὐ-, 
τὸς αὑτοῦ κατέγνω δικαίως εἶναι Βοιωτὸς, τί ὑμᾶς ἀξιώσεε, 

ΜΝ φ » ς - ΄ 

τοὺς ὁμωμῦυκότας ψηφίζεσθαι; ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, λαβδ, 

15 μοι τὴν ἀντίληξιν καὶ τὸ ἔγκλημα τουτί. : 

ΓΙ 

Ά 
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“Ἣν ΤΉ αὶ ἘΣ: ἘΝῚ ΝΟΞΑ, ἘΠΕ δΒ 

Ἑἰϊ μὲν τοίνυν οὗτος ἔχει δεῖξαι νύμον, ὃς ποιεῖ κυρίους 

εἶναι τοὺς παῖδας τοῦ ξαυτῶν ὀνόματος, ἃ λέγεν νῦν οὗτος, 
ὀρϑῶς ἂν ψηφίζοισϑε. εἰ δ᾽ ὁ μὲν νύμος, ὃν πάντες ἐπίστασϑε 90 
ὁμοίως ἐμοὶ, τοὺς γονέας ποιεῖ κυρίους οὐ μόνον ϑέσϑαι τοῦ- 
ὍἊΡ ἐξ ἀρχῆς, ἀλλὰ καὶ πάλιν ἐδβδυδαλα ἐὰν βούλωνται, καὶ 

ἀποκηρῦξ αι, (ἐπέδειξα δ᾽ ἐγὼ τὸν πατέρα, ὃς κύριος ἦν ἐξ 

τοῦ νόμου, τούτῳ μὲν Βοιωτὸν, ἐμοὶ δὲ Μαντίϑεον ϑέμενον.,) 

πῶς ὑμῖν ἔστιν ἄλλο τι πλὴν ἃ ἐγὼ λέγω ψηφίσασϑαι; ἀλλὰ 95 
μὴν ὧν γ᾽ ἂν μὴ ὦσι νόμοι, [ ἀλλὰ] γνώμῃ τῇ δικαιοτάτῃ δι- 
κάσειν ὀμωμόκατε ὥστ᾽, εἰ μηδεὶς ἦν περὶ τούτων κείμενος 
νόμος, πἂν οὕτω πρὸς ἐμοῦ δικαίως τὴν ψῆφον ἔϑεσϑε. τίς 
γάρ ἐστιν ὑμῶν, ὅστις ταὐτὸν ὄνομα τοῖς ξαυτοῦ παισὶ τέϑειται 1007 
δυοῖν οὖσι; τίς δ᾽, ᾧ μήπω παῖδές εἰσι, ϑήσεται; οὐδεὶς δή- 

που. οὐκοῦν, ὃ δίκαιον τῇ γνώμῃ τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν παισὶν 

ὑπειλήφατε, τοῦτο καὶ περὶ ἡμῶν εὐσεβὲς γνῶναι. ὥστε καὶ 5 
κατὰ τὴν δικαιοτάτην γνώμην, καὶ κατὰ τοὺς νύμους, καὶ 
κατὰ τοὺς ὅρκους, καὶ κατὰ τὴν τούτου προσομολογίαν, ἐγεὶ 
μὲν μέτρια ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, δέομαι καὶ δίκαια ἀξιῶ, 

οὗτος δ᾽ οὐ μόνον οὐ μέτρια, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰωϑότα γίγνεσϑαι. 10 

ΥΠΟΘΈΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΒΟΙΏΩΤΟΝ 

ὙΠῈΡ ΠΡΟΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΙΑ͂Σ ΔΟΓΟΥ͂. 

Τί ι Ξ - Ω - ᾿ , .  ΕΥ͂Σ δ , 42: αἱ οὗτος περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν ὁ λόγος εἴρη- 
" ᾿ ᾿ "» “ δε ἃ δ ᾿ δ-φῳ ὃ 

ται. καὶ τὰ μὲν ἀλλὰ πᾶντὰ ταῦτα, ἡ Πλαγγῶν, ὁ θρκοὺς, ἢ 

τῶν παίδων ἀναγκαία ποίησις. ἀποϑανόντος δὲ τοῦ Μαντίου, 
οἵ παῖδες ὄντες τρεῖς, Μαντίϑεος ὃ ἐκ τῆς νόμῳ γαμηϑείσης, 5 
χαὶ Βοιωτὸς καὶ Πάμφιλος οἵ ἐκ τῆς Πλαγγόνος, ἐνέμοντο τὴν 
οὐσίαν. φάσχοντος δὲ τοῦ Ἡαντιϑέου, προῖκα ἑαυτῷ μητρῴαν 
ὀφείλεσθαι, Βοιωτὸς καὶ Πάμφιλος καὶ αὐτοὶ προικὸς ἠμφισ- 
βήτουν, ὡς καὶ τῆς Πλαγγόνος εἰσενεγκαμένης εἰς τὸν οἶκον 10 
τοῦ Μαντίου μνᾶς ἕκατόν. συνέδοξεν οὖν αὐτοῖς νείμασϑαυ 

12 
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, 9. (Ὁ " - , ,.5 ρ , 4, δ , 
πάντα ἐπ᾽ ἴσης πλὴν τῆς οἰκίας, ἵν » ὁποτέρῳ ὧν. μήτηρ 

φανῇ προῖκα εἰσενεγκαμένη, τούτοις ἀπὸ τῆς οἰκίας ἀποδοϑῆ 

1008 τὸ ἀργύριον, καὶ πλὴν τῶν ἀνδραπόδων, ὅπως οἷ περὶ τὸν 
Βοιωτὸν, ἐὰν ἐπιζητῶσί τι τῶν ἔνδον, ἔχωσιν ἔλεγχον. μετὰ δὲ 

“κι δ , 2 ’ ς " ’, Φ' κα -" 

ταῦτα ἀντενεκάλεσαν ἄλληλοις ὁ μὲν αντίϑεος ὑπὲρ τῆς μη- 

5 τρῴας οὐσίας, ἐκεῖνον δὲ ὑπὲρ ἄλλων τινῶν. καὶ ὁ διαιτητὴς 

ἹΜαντιϑέου μὲν ἀπεδιαίτησε, Βοιωτοῦ δὲ πατεδιαίτησεν ἐρήμην. 
΄ Η , Α 5» Α , Ψν οἱ α ι 3 

λαγχάνει δὲ Μαντίϑεος καὶ εἰς τὸ δικαστήριον αὐτῷ τὴν αὖ- 

τὴν δίκην ἀπαιτῶν τὴν προῖκα. 

ΙΠΜΟΣΘΕΝΟΟΩ͂Σ 

Ὁ ΠΡῸΣ  ΒΟΤΙΩ ΓΤ ΟΝ ΡΈΕΙ 

ΠΡΟΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΙΑ͂Σ ΛΟΓΟΣ. 

’ ΚΟ ᾽ , Θ᾿ ον Α Ω 9 Τρ 

ρων ἐστὶν ἀνιαρώτατον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅταν τις ὀνό- 
κ 3 Α » - -» 3. δ ΠῚ κι 

ματι μὲν ἀδελφος προσαγορευϑῇ τινῶν, τῷ ὃ ἔργῳ ἐχϑροὺς 
3, ΄ ᾿ 2 ’ ᾿ ι ᾿ ᾿ δ... 
ἔχῃ τούτους, καὶ ἀναγκάζηται πολλὰ καὶ δεινὰ παϑὼν υπ 

3 » , ΕῚ ,ὔ εὐὐὰν » ᾽ κ ΕῚ 

5 αὐτῶν εἰσιέναι εἰς δικαστήριον" ὅπερ νῦν ἐμοὶ συμβέβηπειν. οὐ 
Α ’ αΘΟ “4 ΕῚ 3 -»" , ν. , δ 

γὰρ μόνον ἀτύχημα μον ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο, διότι Πλαγγὼν, ἡ 

τούτων μήτηρ, ἐξαπατήσασα τὸν πατέρα μου καὶ ἐπιορκήσασα 
φανερῶς, ἠνάγκασεν αὐτὸν ὑπομεῖναι τούτους ποιήσασϑαι, καὶ 

ι - ᾿ ΄ , Ξ , 3 ͵ 2 ι ι 
10 διὰ τοῦτο τὰ δύο μέρη τῶν πατρῴων ἀπεστερήϑην, ἀλλὰ πρὸς 

΄ ΕῚ , ΕἾ »" ;ὔ 4 ἐν μ Α ’ 

τούτοις ἐξελήλαμαι μὲν ἐκ τῆς πατρῴας οἰκίας ὑπὸ τούτων, ἐν 
τ ’ 3 ᾿ ᾽ 

ἢ καὶ ἐγενόμην καὶ ἐτράφην, καὶ εἰς ἣν οὐχ ὃ πατὴρ αὐτοὺς, 
’ 3 -» 

ἀλλ’ ἐγὼ, τελευτήσαντος ἐκείνου, παρεδεξάμην, ἀποστεροῦμαι 
1009 δὲ καὶ τὴν προῖκα τῆς ἐμαυτοῦ μητρὸς, περὶ ἧς νῦνὶ δικάξο-, 

᾽ τ ’ ΄ 

μαν, αὐτὸς μὲν τούτοις δίκας ὑπὲρ ὧν ἐνεκάλουν μοι πάντων 
»" “« ΄ 9 ΄ 

δεδωκὼς, πλὴν εἴ τινα νῦν ἕνεκα τῆς δίκης ταύτης ἀντειλήχασέ 

5. μον συκοφαντοῦντες, ὡς καὶ ὑμῖν ἔσταν παταφανὲς, παρὼ δὲ 
΄ Ἷ -“ »" 

τούτοιν ἐν ἕνδεκα ἔτεσιν οὐ δυνάμενος τυχεῖν τῶν μετρίων, 
» δ ἴὼ Ξ5 δ δ -» 

ἀλλὰ νῦν εἰς ὑμᾶς καταπεφευγώς. δέομαι οὖν ἁπάντων ὑμῶν, 
3 3 - 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μετ᾽ εὐνοίας τέ μου ἀκοῦσων οὕτως, ὅπως 

[2 »" » 

10 ἂν δύνωμαι, λέγοντος, κἂν ὑμῖν δοινὰ δοκῶ πεπονϑέναι, συγ- 
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ΩΣ ᾿ 3 - 

γνώμην ἔχειν μοι ζητοῦντι κομίσασθαι τἀμαυτοῦ, ἄλλως τε καὶ 

εἰς ϑυγατρὸς ἔκδοσιν" συνέβη γάρ μοι, δεηϑέντος τοῦ πατρὸς, 
» ὦ...» 5᾿ 

ὀχτωπαιδεκέτη γῆμαι, καὶ διὰ τοῦτό μοι εἶναι ϑυγατέρα ἤδη. 
3 

ἐπίγαμον. ὥστ᾽ ἐμοὶ μὲν δικαίως ἂν ἀδικουμένῳ διὰ πολλὰ 15 
, ΄ ἄνψι, ο,εἷ δε θ Ὁ... “ Ξὸν χν 

βοηϑήσαιτε, τουτοῖις ὃ εἰχότως ἂν ὀὑργίζοισϑε, οἵτινες, ὦ γῆ 
»" ,ὔ 

χαὶ ϑεοὶ, ἐξὸν αὐτοῖς τὰ δίχαια ποιήσασι μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ 
3 , -᾽ 

δικαστήριον, οὐκ αἰσχύνονται μὲν ἀναμιμνήσκοντες ὑμᾶς, εἴ τι 
5... ᾿ ,. » Υ 32 » ΄ Ἢ φ ᾽ Ϊ᾽ ἂς 
ἢ ὁ πατὴρ ἡμῶν μὴ ὀρϑῶς διεπράξατο, ἢ οὗτοι εἰς ἐκεῖνον 90 

ἥμορτον, ἀναγκάζουσι δ᾽ ἐμὲ δικάζεσθαν αὐτοῖς. ἵνα δ᾽ ἀπρι- 
-ὠ “Ὁ. Ὁ 6 Α ΄ " Ψ ψς κα 3 ᾽ “' 

βῶς εἰδῆτε, ὡς ἐγὼ τούτου αἴτιος οὐκ εἰμὶ, ἀλλ᾽ οὗτοι, ἐξ 
-“ ῶω Φ ἽἉ 

ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς ἂν ἐν βραχυτάτοις δύνωμαι, διηγήσομαι τὰ 
, Ἂν Α , ΓΙ Α ΜΝ ᾿», 4 , ῶ 

πραχϑέντα. ἡ γὰρ μήτηρ ἡ ἐμὴ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ϑυγάτηρ 25 
4 »" 

μὲν ἣν Πολυαράτου τοῦ Χολαργέως, ἀδελφὴ δὲ Μενεξένου καὶ 
, 3 -»" 

Βαϑύλλου καὶ Περιάνδρου. ἐκπδόντος δ᾽ αὐτὴν τοῦ πατρὸς 
λεομέδοντνι τῷ Κλέωνος υἱεῖ καὶ ποοῖκα τάλαντον ἐπιδόντος, 

᾿ » ΄ , ὦ 2 3. Χδι »" " 

τὸ μὲν πρῶτον τούτῳ συνῴκει" γενομένων δ᾽ αὐτῇ τριῶν μὲνΊ 010 
, πὸ δ Ἀν , ἢ ᾿ «ὦ ΑΝ ΟῚ ι 

ϑυγατέρων, υἱοῦ δ᾽ ἑνὸς Κλέωνος, καὶ μετὰ ταῦτα τοῦ ἀνδρὸς 
39. ν » 

αὐτῇ τελευτήσαντος, ἀπολιποῦσα τὸν οἶκον καὶ κομισαμένη τὴν 
Ἢ ͵ ΄ ἥϊμλ ὴ » 2 - ᾿ ΓΙ προῖκα, παλιν ἐκδοντὼν αὐτὴν τῶν ἀδελφῶν Μενεξένου καὶ ὅ 

Βαϑύλλου, (ὁ γὰρ Περίανδρος ἔτι παῖς ἦν,) καὶ τὸ τάλαντον 
» - 3 - 

ἐπιδόντων, συνῴκησε τῷ ἐμῷ πατρί. καὶ γίγνομαι αὐτοῖς ἐγώ 
δ... Ὁ ος ι ΄ » - δα, μὲς ᾿Ξ Ἢ Ϊ᾽ ΄ 

τε χοὶ ἄλλος ἀδελφὸς νεώτερος ἐμοῦ, ὃς ἔτι παῖς ὧν ἐτελεύτη- 
ἰὺ ἸΎΨῚ - , ᾿ ’ δι κδ » ; “ 

σεν. ὡς δ᾽ ἀἁληϑῆ λέγω περὶ τούτων ὑμῖν, πρῶτον τοὺς μάρ- 10 
, 

τυρος παρέξομαι. 

ΚΡ ΡΝ Ν 

δ 

Τὴν μὲν τοίνυν μητέρα τὴν ἐμὴν οὕτως ὃ πατήρ μου γή- 
μας εἶχε γυδαῖνα ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ ξαυτοῦ " ἐμέ τε ἐπαίδευε καὶ 

ἠγάπα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς ἅπαντες τοὺς ὑμετέρους παῖδας ἀγα- " 
πᾶτε. τῇ δὲ τούτων μητρὶ Πλαγγόνι ἐπλησίασεν ὅντινα δή ποτ᾽ 195 

οὖν τρύπον" οὐ γὰρ ἐμὸν τοῦτο λέγειν ἐστί. καὶ οὕπως οὐ 
πάντα γε ἦν ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας κεχρατημένος, ὥστ᾽ οὐδὲ τῆς 
ἐμῆς μητρὸς ἀποθανούσης ἠξίωσεν αὐτὴν εἰς τὴν οἰκίαν παρ᾽ 

αὑτὸν εἰσδέξασθαι, οὐδὲ τούτους, ὡς υἱεῖς εἰσὶν αὑτοῦ, πει- 20 

σϑῆναι. ἀλλὰ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὗτοι διῆγον οὐκ ὄντες 
τοὐμοῦ πατρὸς, ὡς καὶ ὑμῶν οἵ πολλοὶ ἴσασιν" ἐπειδὴ δ᾽ οὐ- 
τοσὶ αὐξηϑεὶς καὶ μεϑ’ ἑαυτοῦ παρασκευασάμενος ἐργαστήριον 
συκοφαντῶν, ὧν ἡγεμὼν ἣν ΜΜνησικλῆς καὶ Μενεκλῆς ἐκεῖνος» 45 
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ὁ τὴν Νῖνον ἑλὼν, μεθύων [οὗτος 1 ἐδικάξετό μου τῷ πατρὴ, 
φάσκων υἱὸς εἶναι ἐκείνου, συνόδων γιγνομένων πολλῶν ὑπὲρ 

1011 τούτων, τοῦ πατρὸς οὐκ ἂν φάσκοντος πεισϑῆναι, ὡς οὗτοι 

᾿ς γεγόνασιν ἐξ αὐτοῦ, τελευτῶσα ἡ Πλαγγὼν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

(πᾶντα γὰρ εἰρήσεταν τἀληϑῆ πρὸς ὑμᾶς,}) μετὰ τοῦ Ἥζενε- 

κλέους ἐνεδρεύσασα τὸν πατέρα μου καὶ ἐξαπατήσασα ὅρκῳ, ὃς 
5 μέγιστος δοκεῖ καὶ δεινότατος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἶναι, 

ἘΞ ὡμολόγησε τριάκοντα μνᾶς λαβοῦσα τούτους μὲν τοῖς αὑτῆς 
᾿ἀδελφοῖς εἰσποιήσειν υἱεῖς, αὐτὴ δ᾽, ἂν πρὸς τῷ διαιτητῇ 
προκαλῆτανι αὐτὴν ὃ πατήρ μου ὀμόσαι, ἢ μὴν τοὺς παῖδας ἐξ 

10 αὐτοῦ γεγονέναι, μὴ δέξεσϑαι τὴν πρόκλησιν" τούτων γὰρ γε- 
νομένων οὔτε τούτους ἀποστερήσεσϑαι. τῆς πόλεως, τῶ τε πα- 
τρί μου οὐκέτι δυνήσεσθαι αὐτοὺς πράγματα παρέχειν, τῆς μη- 
τρὸς αὐτῶν οὐ δεξαμένης τὸν ὅρκον. συγχωρηϑέντων δὲ τού- 

». ἀπ ΡῚ κὰ , δ ἥ ᾿ ᾿ ᾿ 
10 τῶν, τί ἂν υμῖν μακρολογοίην; ὡς γὰρ πρὸς τὸν διαιτητὴν 

ἀπήντησε, παραβᾶσα ἅπαντα τὰ ὡμολογημένα ἡ Πλαγγὼν δέ- 
χεταί. τε τὴν πρύκλησιν καὶ ὄμνυσιν ἐν τῷ Δελφινίῳ ἄλλον 
ὅρκον ἐναντίον τῷ προτέρῳ, ὡς καὶ ὑμῶν οἵ πολλοὶ ἴσασι" 

90 περιβόητος γὰρ ἡ πρᾶξις ἐγένετο. καὶ οὕτως ὃ πατήρ μου διὸ 
τὴν αὑτοῦ πρόκλησιν ἀναγκασϑεὶς ἐμμεῖναι τῇ διαίτῃ ἐπὶ μὲν 
τοῖς γεγενημένοις ἠγανάκτει καὶ βαρέως ἔφερε καὶ εἰς τὴν οἷ- 
κίαν οὐδ᾽ ὡς εἰσδέξασϑαι τούτους ἠξίωσεν, εἰς δὲ τοὺς φράτο- 
ρας ἠναγκάσϑη εἰσαγαγεῖν" καὶ τοῦτον μὲν ἐνέγραψε Βοιωτὸν, 

25 τὸν δ᾽ ἕτερον Πάμφιλον. ἐμὲ δ᾽ εὐθὺς ἔπεισε περὶ ὀκτωκαίδε- 

κα ἔτη γεγενημένον τὴν Εὐφήμου ϑυ) ΔΑ νει ΤΣ 3 βουλόμενος 

παῖδας ἐξ ἐμοῦ γενομένους ἐπιδεῖν. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

01 Φνομίξζων δεῖν καὶ πρότερον καὶ ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἐλύπουν αὖ- 
τὸν δικαζόμενοι καὶ πράγματα παρέχοντες, ἐμὲ τοὐναντίον εὖ- 
φραίνειν ἅπαντα ποιοῦνϑ᾽, ὅσ᾽ ἐκείνῳ ᾿χαριεῖσϑαν μέλλοιμι, 

5 ἐπείσϑην αὐτῷ. γήμαντος δέ μου τὸν τρύπον τοῦτον, ἐκεῖνος 
μὲν, τὸ ϑυγάτριόν μον ἐπιδὼν γενόμενον, οὐ πολλοῖς ἔτεσιν 
ὕστερον ἀῤῥωστήσας ἐτελεύτησεν. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

-“ -"» ᾽ -" -» - 
ζῶντος μὲν τοῦ πατρὸς, οὐκ μην δεῖν ἐναντιοῦσϑαι αὐτῶ, 

τὸ τελευτήσαντος δ᾽ ἐκείνου, εἰσεδεξάμην τε τούτους εἰς τὴν οἰκίαν 

καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων μετέδωκα, οὐχ ὡς ἀδελφοῖς οὖσιν, 

(οὐδὲ γὰρ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς λεληϑ θασιν ὃν τρύπον οὗτον. 
γεγόνασιν ,}) νομίξων δ᾽ ἀναγκαῖον εἶναί μοι, ἐπειδὴ ὁ πατὴρ 

ἐξηπατήϑη, πείϑεσθαι τοῖς νόμοις τοῖς ὑμετέροις. καὶ οὕτως 
δι ὡν 4 Α “ ΄ ν 

15 ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσδεχϑέντες, ὡς ἐνεμόμεϑα τὰ πὰ- 
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᾿Ξ - »" ὑῇ ῃ ἐπ ἈΞ 
τρῶαχ, ἀξιοῦντος ἐμοῦ ἀπολαβεῖν τὴν τῆς μητρός μου προῖκα, 

ἀντενεκάλουν καὶ οὗτοι καὶ ἔφασαν, ὀφείλεσθαι χαὶ τῇ αὐτῶν 
Ξ ΄ 2 δι ἐξ 

μητρὶ τὴν ἴσην προῖκα. συμβουλευσάντων δ᾽ ἡμῖν τῶν παρόν- 
; ᾿ 2, , 3 , ᾿ 2 )..- Δ . ; 

τῶν, τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἐνειμαμεϑα, τὴν ὃ οἰκίαν καὶ τοὺς 20 
-" [4 -“ - Μ 

παῖδας [τοὺς διαπόνους παῖδας] τοὺς τοῦ πατρὸς ἐξαιρέτους 
- Θ ᾿ ν᾿ -“ 

ἐποιησάμεθα, ἵν᾽ ἔκ μὲν τῆς οἰκίας. ὁποτέροις ἂν ἡμῶν φαίνη- 
Ν τ 2 ᾿ -" 

ται ὀφειλομένη ἡ προὶξ, οὗτοι αὐτὴν κομίδωνται, ἐκ δὲ τῶν 
-" τ »Ἥ ΄ » ᾿ 

παίδων κοινῶν ὄντων, ἐάν τε οὗτοι τῶν πατρῴων ἐπιζητῶσι, 95 
μ ᾿ ὔ 3 ᾿ ΓΟ -“ Ἵ , 

πυνϑοανώνταν καὶ βασανέξοντες αὐτοὺς χαὶ ἄλλῳ ὁτῷ ἂν τροπῷ 
’ὔ » [κ2 3 Α ἂψ ιν 3 »" ’ 3 

βούλωνται ζητοῦντες. ὅτι δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ λέγω, ἐκ τουτωνὶ 

τῶν μαρτυριῶν εἴσεσϑε. 

ΕΓ ῬΡΑΣΎΝ 1018 

κ - Ξ : 

ἹΜετὰ ταῦτα τοίνυν οὗτοί τ᾽ ἐμοὶ δίκας ἔλαχον ὑπὲρ ὧν 
’ »" » 

ἐνεκάλουν κἀγὼ τούτοις ὑπὲρ τῆς προικός. καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
; 

παραγραψάμενον Σόλωνα ᾿Ερχιέα διαιτητὴν, τούτῳ ἐπετρέψαμεν 5 
Π Η ΕΥ̓ ΠῚ -» 3 ΄ ἴω » 3 3 , 

διχασαν περὶ ὧν ἐνεκαλοῦμεν ἀλλήλοις. ὡς δ᾽ οὔκ ἀπήντων 
τ 3717 , " ΄ , . Ὁ ὁ τῇ οὗτοι, ἀλλ΄ ἐφυγοδίκουν καὶ χρῦνος διετρίβετο συχνὸς, τῷ μὲν 
Δ » τ -» 

Σόλωνι συνέβη τελευτῆσαι τὸν βίον οὗτοι δὲ πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς 
“ ᾿ 

λαγχανουσί μοι τὰς δίκας, καὶ ἐγὼ τούτῳ, προσκαλεσάμενος 10 
αὐτὸν καὶ ἐπιγραψάμενος ἐπὶ τὸ ἔγκλημα Βοιωτόν τοῦτο γὰρ 

- 3 ξ 

αὐτῷ ὃ πατὴρ ἔϑετο τοὔνομα. περὶ μὲν οὖν ὧν οὗτοί μοι ἐδι- 
3 -»" κόζοντο, παρόντος τούτου καὶ ἀντιδικοῦντος καὶ οὐκ ἔχοντος 

“" ν᾿ ξ “η 3 , 
ἐπιδεῖξαι οὐδὲν ὧν ἐνεκάλουν, ἀπεδιήτησέ μου ὃ διαιτητής. καὶ 15 

Ξ δι. ἐὰ, ὁ. -- - δ 

οὗτος συνειδὼς αὐτῷ ἀδίκως μοι ἐγκαλῶν οὔτε ἐφῆκεν εἰς τὸ 
- ᾽ 

διχαστήριον, οὔτε νῦν περὶ ἐκείνων εἴληχέ μοι δίκην οὐυδεμέαν, 
3 »» » ͵ “ῳ ΄ Ἁ ΄ 

ἀλλὰ περὶ ἄλλων τινῶν, λύσιν τοῖς ἐγκλήμασι τούτοις τὴν δίκην 
’ »" εν .-.9 ν » , , 4 - 

ταύτην οἰόμενος. ἣν ὃ ἐγὼ τοῦτον ἐδίωκον τύτε περὶ τῆς προι- 20 
- 3 , Ἁ 

κὸς, ἐπιδημοῦντος τούτου ἐνϑάδε καὶ οὐκ ἀπαντήσαντος πρὸς 
᾿ Α ᾿ - κ᾿ ᾽ Ξ» 

τὸν διαιτητὴν, ἐρήμην πκατεδιήτησεν αὐτοῦ. οὗτος δ᾽, ὦ ἄνδρες 
» 

δικασταὶ, οὔτε ἠντιδίκεν τότε παρὼν, οὔτ᾽ ἔφη μὲ καταδιαυ- 
᾿ ͵ 9 - ᾽ κ δι. με δή, 

τήσασϑαν τὴν δίκην αὐτοῦ" οὐ γὰρ εἶναν Βοιωτὸν αὐτῷ ὄνομα, 
3.7) 78, ὩΦΝ Ὁ 5. ἐξ 3 -" ᾽ Δ 
ἀλλὰ Μαντίϑεον. καὶ οὕτως ὀνόματι ἀμφισβητῶν, ἔργῳ τὴν 95 

' ἀδ,, Ὦ - « - Ἵ, προῖκα μὲ τῆς μητρὸς ἀποστερεῖ. ἀπορῶν δ᾽ ἐγὼ, τί ἄν τις 
΄ "»"» δ [χ ’ Ἁ 

ἀρήσαιτο τῷ πράγματι, οὕτω πάλιν τὴν αὐτὴν δίκην λαχὼν 

αὐτῷ Μαντιϑέῳ ἐνδεκάτῳ ἔτει νῦν εἰς ὑμῶς "αταπέφευγα. ὡς 1014 

᾿ δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, ἀναγνώσεται ὑμῖν περὶ τούτων μῶφ- 
τυρίας. 
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ἢ «5. ΤΙ ΩΡ οϊ Αδᾶι ο 

[κγ} « ’ σι ἂἱἷ κ [ ΄ 

Οτι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἢ τε μήτηρ μου τά- 
- »"ἭὝ ἐν -“ - - -- 

56 λᾶντον ἐπενεγκαμένη προῖκα, ἐκδοϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν τῶν 
ς᾽. δ , “» 

αὑτῆς, ὥσπερ οἵ νύμοι κελεύουσι, συνῴκησε τῷ πατρὶ, καὶ ὃν 
͵ Ξ Ξ τς ι 

τρῦπον ἐγὼ τούτους εἰσεδεξάμην εἰς τὴν οἰκίαν, τοῦ πατρὸς τε- 
2 [ 

λευτήσαντος, καὶ ὅτι ἀπέφυγον αὐτοὺς τὰς δίκας, ἄς μοι ἐνε- 
- δ᾽ εἰ 

10 κάλουν, ταῦτα μὲν πάντα καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν καὶ ἐπιδέ- 
"τς ᾽, ι ΄ δι :-ἢ πρβνη5 ἢ ͵ ᾿ 
δειχταί. ἴϑι δὴ λάβε καὶ τὸν περὶ τῆς προικὸς νόμον τουτονί. 

ΝΟ Θε Ζ, 

Οὕτω τοίνυν τοῦ νύμου ἔχοντος, οἶμαι τουτονὶ Βοιωτὸν 
ἢ ἹΜαντίϑεον, 1] ὃ τί ποτ᾽ ἄλλο χαίρει προσαγορευόμενος, δι- 

15 χαίαν μὲν ἀπολογίαν καὶ ἀληϑινὴν οὐδεμίαν ἕξειν εἰπεῖν, ἐπι- 

χειρήσειν δὲ τῇ τόλμῃ καὶ τῇ ϑρασύτητι τῇ ξαυτοῦ πιστεύοντα 
περιϊστάναν τὰς αὑτῶν συμφορὰς εἰς ἐμὲ, ἅπερ καὶ ἰδίᾳ ποιεῖν 
εἴωϑε λέγων, ὡς, δημευϑείσης τῆς Παμφίλου οὐσίας, ὃς ἦν 

30 πατὴρ τῆς Πλαγγόνος, τὰ περιγενύμενα χρήματα ὃ πατὴρ ὃ 
ἐμὸς ἔλαβεν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου, καὶ οὕτως ἀποφαίνειν πει- 

ρώμενος τὴν μὲν αὑτοῦ μητέρα ἐπενεγκαμένην προῖκα πλεῖον ἢ 
ἑκανὸν μνᾶς, τὴν δ᾽ ἐμὴν ἄπροικον φάσκων συνοικῆσαι. ταῦτα 

26 δὲ διέξεισιν, ὦ ἄνδρες δίκασταὶ, οὔτε μαρτυρίαν οὐδεμίαν ἐμ- 

βεβλημένος ὑπὲρ τούτων, οὔτ᾽ ἀγνοῶν, ὡς οὐδὲν ὑγιὲς λέγει, 
ἀλλ᾽ ἀκριβῶς εἰδὼς, ὅτι ὁμολογῶν μὲν ἀδικεῖν ἐν ὑμῖν οὐδείς 

1015 πω ἀπέφυγε, ψευδόμενος δὲ καὶ παραγωγὰς λέγων ἤδη τις δίκην 
οὐ δέδωκεν. ἵν᾿ οὖν μὴ ἐξαπατηϑῆτε ὑπ᾽ αὐτοῦ, βέλτιον εἶναί 
μον δοκεῖ. βραχέα καὶ περὶ τούτου πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. ἐὰν μὲν 
γὰρ λέγῃ, ὡς ἡ μὲν ἐμὴ μήτηρ οὐκ ἐπηνέγκατο προῖκα, ἡ δὲ 

8 τούτων ἐπηνέγκατο, ἐνθυμεῖσϑ᾽, ὅτι περιφανῶς ψεύδεται. πρῶ- 
τον μὲν γὰρ Πάμφιλος, ὃ πατὴρ τῆς τούτων μητρὸς, πέντὲ 
τάλαντα τῷ δημοσίῳ ὀφείλων ἐτελεύτησε" καὶ τοσοῦτον ἐδέησε 
περιγενέσθαι τι τοῖς ἐκείνου παισὶ, τῆς οὐσίας ἀπογραφείσὴης 

10 καὶ δημευϑείσης, ὥστ᾽ οὐδὲ τὸ ὄφλημα πᾶν ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκτέτι- 
σται, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν ὁ Πάμφιλος ὀφείλων τῷ δημοσίῳ ἐνγ- 
γέγραπται. πῶς οὖν οἷόν τε τὸν ἐμὸν πατέρα χρήματα λαβεῖν 
"ἐκ τῆς Παμφίλου οὐσίας, ἣ οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ ὄφλημα τῇ πόλει 

15 ἱκανὴ ἐγένετο ἐκτῖσαι; ἔπειτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐνθυμεῖσϑ᾽, 
ὅτι, εἶ τὰ μάλιστα περιεγένετο τὰ χρήματα ταῦτα, ὥσπερ οὗτοί 
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νιν κς ὁ ν ὡδι δρϑ κα, ἘΝ ᾽ 
φὰᾶσιν;, «οὐκ ἂν ὃ ἐμὸς πατὴρ αὐτὰ ἔλαβεν, ἀλλ᾽ οἱ τοῦ Παμ- 

- Ἁ [τ ᾿. ο 

φίλου υἱεῖς, Βοιωτὸς καὶ Ἤδυλος καὶ Εὐθύδημος, οἱ οὐκ ἂν 
. 7 ἅς... ι » 3 ΄ "Α νὴ - 2 ’ δ 
δήπου ἐπὶ μὲν τῷ ταλλοτρίιὰ λαμβανεῖν οτιανοῦν ἐποίουν, ὡς 90 

γῇ τ ΚΕ ΧΡ . Η 
καὶ ὑμεῖς ἅπαντες ἴστε, τὰ δ᾽ αὑτῶν τὸν ἐμὸν πατέρα περιεῖδον 

[χ ’, ΄' 3 

κομισάμενον, ὅτι μὲν τοίνυν ἢ γε τούτων μήτηρ οὐκ ἐπηνέγκατο 
-» 3 ἕ -»" ΄ - Μὸν ὦ 

προῖκα, ἀλλ᾽ οὗτοι τοῦτο ψεύδονταν, ἱκανῶς ὑμᾶς μεμαϑηκέναι 

γομίζω. ὅτε δ᾽ ἡ ἐμὴ μήτηρ ἐπηνέγκατο, δαδίως ἐγὼ δείξω. 95 μέφῶ. ἐορηλυβήρη ὠνώ ΘΕ ἘΝ ΒΟ 
- ᾿ [4] Θ 7 6 - 

“πρῶτον μὲν γὰρ Πολυαράτου ϑυγάτηρ ἦν, ὃς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν 
- 2 - 

ἐτιμᾶτο καὶ πολλὴν οὐσίαν ἐκέκτητο. ἔπειτα μεμαρτύρηται ὑμῖν, 
᾽ Ἔ , τ 5 

ὡς καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς τοσαύτην προῖκα ἐπενεγκαμένη ᾽Βρυ- 1016 
ξιμάχῳ συνῴκησε, τῷ Χαβρίου κηδεστῇ. πρὸς δὲ τούτοις φαί- 

νεταν ἡ μήτηῤ μου τὸ πρῶτον ἐκδοϑεῖσα Κλεομέδοντι, οὐ φασι 
τὸν πατέρα Κλέωνα, τῶν ὑμετέρων προγόνων στρατηγοῦντα, ὅ 

“Ἰωκεδαιμονίων πολλοὺς ἐν Πύλῳ ζῶντας λαβόντα μάλιστα πάν- 
-" ; -" , » ᾿ - 

τῶν ἐν τῇ πόλει εὐδοκιμῆσαι. ὥστ᾽ οὔτε τὸν ἐκείνου προσῆκεν 
δι » ἃ... ᾿᾿ » "- ι , ᾽ 

υἷον ἄπροικον αὐτὴν γῆμαι, οὔτε δῖενέξενον καὶ Βαϑυλλον εἰ- 
, ᾽ ΄ 4 τὰ ι , "Ἢ 7, 

κός ἐστιν, αὐτούς τε οὐσίαν πολλὴν κεκτημένους καὶ Κλεομέ- 

δόντος τελευτήσαντος κομισαμένους τὴν προῖκα, ἀποστερῆσαι τὴν 10 
᾽ ᾿ " “ «ΛΝ 3 ᾿ ἘΞ Ἵν ᾽ " 2 ΡῈ »- 
ἀδελφὴν τὴν αὑτῶν, ἀλλὰ προσϑέντας ἂν αὐτοὺς ἐκδοῦναι τῷ 
ἡμετέρῳ πατρὶ, καϑάπερ καὶ αὐτοὶ πρὸς ὑμᾶς καὶ οἵ ἄλλοι 

" » , " , , » ΄ ᾿ 

οἰχεῖονυ μεμαρτυρηκασι. χωρὶς δὲ τουτῶν ἐνθυμήϑητε, διὰ τί 
ὁ Α Ε , ψ ᾽ 

ἄν ποτε ὁ πατὴρ, εἴπερ ἡ μὲν ἐμὴ μήτηρ μὴ ἦν ἐγγυητὴ μηδ᾽ 15 
»" ἱ φ , ΄ 

ἠνέγκατο προῖκα, ἡ δὲ τούτων ἠνέγκατο, τούτους μὲν οὐκ ἔφη 
δ -»" δι." 2. ) " ᾿ - " Π μή , 

αὑτοῦ υἱεῖς εἶναν, ἐμὲ δὲ καὶ ἐποιεῖτο καὶ ἐπαίδευεν. ὅτι νὴ 
,3 δ - ᾽ Π Ρ Π ΠΡ "4 ὦ Α “ » ὡς οὔτοι φασὶν, ἐμοὶ χαριζόμενος καὶ τῇ γε ἐμῇ μητρὶ 

᾿ - 

τούτους ἡτίμαζεν. ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν ἔτι παῖδα μικρὸν ἐμὲ κατα- 90 
-" 3 

λιποῦσα αὐτὴ τὸν βίον ἐτελεύτησεν, ἡ δὲ τούτων μήτηρ Πλαγ- 
, . - 3 

γῶν, καὶ πρότερον παὶ μετὰ ταῦτα εὐπρεπὴς τὴν ὄψιν οὖσα, 
ἐ λ, ί 3 - . λὺ γλλ ᾿, κ 3 ϑιω Ν ὃ ᾿ ι πλησίαζεν αὐτῷ. ὥστε πολὺ μᾶλλον εἰκὸς ἣν, αὐτὸν διὰ τὴν 

» - τ »" , - δ - 
ζῶσαν γυναῖκα, ἧς ἐρῶν ἐτύγχανε, τὸν τῆς τεϑνεώσης υἱὸν 35 
3 , μ ᾽ ἿΞ -» Δ 

ἀτιμάξειν, ἢ δὲ ἐμὲ καὶ τὴν τετελευτηκυῖαν τοὺς ἐκ τῆς ζώσης 
’ “Ὁ ῥεὶ “- , ἀξ. ἃ 

καὶ πλησιαζούσης αὐτῷ παῖδας μὴ ποιεῖσθαι. καίτοι οὗτός γ᾽ 
ὦ , 

εἰς τοῦτο τύλμης ἥκει, ὥστε φησὶ, τὸν πατέρα μου δεκάτην 
ΑΒει 9 ᾿“,» - Ἁ ΄ ’ , Π 

ὑπὲρ αὐτοὺ ἕστιᾶσαι. καὶ περὶ τούτου μόνον Τιμοχράτους καὶ 1017 
᾽ , 

Προμάχου ἀποδέδεικται μαρτυρίας, οἱ οὔτε γένει προσήκουσί 
» 3 ᾽ 5 

μου τῷ πατρὶ οὐδὲν, οὔτε φίλον ἦσαν ἐκείνῳ. οὕτω δὲ φανε- 
» ᾿ - ’ - ’ 

ρῶς τὰ ψευδῆ μεμαρτυρήκασιν, ὥστε, ὃν, πάντων ὑμῶν εἰδότων; 
δ » ᾿ Ἂ : -αμν 3 - οὐτοσὶ δίκην λαχὼν ἄκοντα ἠνάγκαδε ποιήσασϑαν αὐτὸν, τοῦτον 5 
ι ἮΝ .“ ᾿ ὰᾷ “ , ΄ , » , 

οὗτον, ὥσπερ κλητῆρες δύο, μόνοι ὄντες, μαρτυροῦσι δεκάτην 
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ο ; -»" δ)}ὸ »ν 

ὑπὲρ τούτου ἕστιᾶσαν᾽ οἷς τίς ὧν ὑμῶν πιστεύσειεν; καὶ μὴν 
ον δὰ αὐ ᾽ » ». ὦ 59 ᾿ Ὄ ᾿ " ,"» 

οὐδ᾽ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν αὐτῷ ἐνδέχεται, ὡς μικρὸν μὲν ὄντα ἐποι- 
- ,,.Ἃ [ νὶ ι Ἵ ΄ » 3 

10 εἶτο αὐτὸν ὁ πατὴρ, μείζω δὲ γενόμενον τῇ μητρὶ ὀργισϑείς τι 
- 7 ϑῆς Ὁ ΠῚ “ ’ - » ᾽ Ἃ 

τῇ τούτων ἠἡτίμαζε᾽ πολὺ γὰρ δήπου μᾶλλον εἰώϑασιν ὧν ἂν 

ἐν ξαυτοῖς διενεχϑῶσι γυνὴ καὶ ἀνὴρ διαλλάττεσϑαι διὰ τοὺς 
“ [ὠ ᾿ ᾽ ΓῚ 

παῖδας, 1] διὰ τὰς πρὸς αὑτοὺς ὀργὰς τοὺς κοινοὺς παῖδας 

15 προσμισεῖν. ὥστ᾽, ἐὰν μὲν ἐπιχειρῇ ταῦτα λέγειν, μὴ ἐπιτρέπετε 
ν - - » ᾽ αὐτῷ ἀναισχυντεῖν. ἐὼν δὲ λέγῃ περὶ τῶν δικῶν, ἃς ἀπεδιήτησέ 

, ΠΑΡΕῚ ΞΡ Ξ 
μου ὁ διαιτητὴς, καὶ φάσκῃ ὑπ ἐμοῦ ἀπαράσκευος ληφϑῆναι, 

- [χ2 2 2 “ - 

πρῶτον μὲν μέμνησϑε, ὃτε οὐκ ὀλίγος χρύνος ἐγένετο, ἐν ᾧ 
9. Ναὶ 3 3 2 δ τ 

90 ἔδει παρεσχκευάσϑαι αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἔτη πολλά" ἔπειϑ᾽, ὅτι οὗτος 
[2 δ ΄ ἔχ ι - 3 Ἵ “Ὁ 4. 33 ΣΝ ΄ 
ἣν ὁ διώκῶν. στε πολυ μᾶλλον ἣν ἂν εἰκὸς ἐμὲ ὑπὸ τουτοῦυ 

. -» ν}} - δ - 

ἀπαρύσκευον ληφϑῆναι, ἢ τοῦτον ὑπ᾽ ἐμοῦ. ἔτι δὲ πάντες 
βων, ᾿ “ » ΄ , ς- - 
ὑμῖν οἵ πρὸς τῷ διαιτητῇ παροντες μεμαρτυρήκασιν, ὡς οὗτος 

-ἈΒι"} [χ 3 ΄ ρ " -“ 

παρὼν αὐτὸς, ὅτε ἀπεδιήτησέ μον ὁ διαιτητὴς, οὔτε ἐφῆκεν 
΄ ΄ » - 5. εἰς τὸ δικαστήριον, ἐνέμεινέ τε τῇ διαίτῃ. καίτοι ἄτοπον δοκεῖ }5 

μον εἶναι, εἰ οἵ μὲν ἄλλοι, ὅταν οἴωνται ἀδικεῖσθαι, καὶ τὰς 
΄- Β΄ κα »"Ὗ᾽᾿ « 

πάνυ μικρὸς δίκας εἰς ὑμᾶς ἐφιᾶσιν, οὗτος δέ μοι περὶ προιπὸς 
. 3 

δίχην ταλάντου λαχὼν, ταύτῃ, ὡς αὐτός φησιν, ἀδίκως κατα- 
101 διαιτηϑεὶς ἐνέμεινε. νὴ 4, ἀπρά γά ἴσως ἐστὶν ἄ ιαιτηϑεὶς ἐνέμεινε. νὴ 41, ἀπράγμων γάρ τις ἴσως ἐστὶν ἄν- 

2 Ἢ ᾿ 5 λό ᾿ 2 “ἢ , 8... ν᾿, "ἡ ὃ 

ϑρωπος καὶ οὐ φιλόνεικος. ἐβουλόμην μέντ᾽ ἂν, ὦ ἄνδρες 
- » 3 5 κ - 

δικασταὶ, τοιοῦτον αὐτὸν εἶναι. νυνὶ δ᾽ ὑμεῖς μὲν οὕτως ἐστὲ 
᾿ " ΄ ΓΑΒ, «νι ι Ἠ ΄ Δ᾽. 

5 ποιοὶ χαὶ φιλανϑρῶποι, ὡστ οὐδὲ τοὺς τῶν Τριαποντὰ υἱεῖς 
» »-» Ὁ 

φυγαδεῦσαι ἔκ τῆς πόλεως ἠξιώσατε" οὗτος δ᾽ ἐμοὶ μετὰ Τενε- 
“᾿ -" ΄ 2 

χλέους, τοῦ πάντων τούτων ἀρχιτέκτονος, ἐπιβουλεύσας καὶ ἐξ 
3 ,ὔ " , . , " ᾿ 
ἀντιλογίας καὶ λοιδορίας πληγὰς συναψάμενος, ἐπιτεμῶν τὴν 

Ἵ δ κὰν ἰν 
τὸ χεφαλὴν αὐτοῦ, τραύματος ὡς ἄρειον πάγον μὲ προσεκαλέσατο, 

φΦ "Ὁ δ 

ὡς φυγαδεύσων ἐκ τῆς πόλεως" καὶ εἰ μὴ ὐϑύδικος ὁ ἰατρὸς, 

πρὸς ὃν οὗτοι τὸ πρῶτον ἦλθον δεόμενοι ἐπιτεμεῖν τὴν πεφαλὴν 
2 - " ᾿] - ΕῚ ᾿ ’ εἶ 34 » 

αὐτοῖς, πρὸς τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴν εἶπε την ἀλήϑειαν 
- , “᾿ ΄ - “24. 3 ϑον 3 

πᾶσαν, τοιαύτην ὧν δίκην οὗτος εἰλήφει παρ᾽ ἐμοῦ οὐδὲν ἀδι- 
- δ -ὦ -ν 3 “ ὃὲή΄͵ » 

15 χοῦντος, ἣν ὑμεῖς οὐδὲ κατὰ τῶν τὰ μέγιστ᾽ ἀδικούντων ὑμᾶς 
ΕῚ “- 3 

ἐπιχειρήσαιτ᾽ ἂν ποιήσασϑαι. ἵνα δὲ μὴ δοκῶ διαβάλλειν αὖ- 
νι 4, ἐν τ 

τὸν, ἀναγνωϑί μοι τὰς μαρτυρίας. 

ΤΡ ΡΒ 

νι « , ω ᾿ ᾿ ιν. Κὶ Τοῦτον μὲν τοίνυν οὕτω μέγαν καὶ φοβερὸν ἀγῶνα μοι, 

οὐ οὐχλ ὡς εὐήϑης ὧν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπίβουλος καὶ κακοῦργος, κατε- 
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΄ : ᾿ ᾿ -" ΘΟ Ν δ δι δ Ἔν »᾽ ἴδ. ι 

σχευαῦσε. μετα δὲ. ταῦτα ἀντὶ τοῦ ὀνομαᾶτος οὐ ἔϑετο 0 πατὴρ 
ΒΝ ᾿ δι ᾿ δ᾿ ἰδ , 

αὐτῷ Βοιωτὸν, ὥσπερ καὶ πρὸς ὑμᾶς μεμαρτύρηται, ἐπειδὴ 
- ΘΟ.» 

ἐχεῖνος ἐτελεύτησε, Μαντίϑεον αὑτὸν ἐγγράψας εἰς τοὺς δημύ- 

τας, καὶ τοῦ αὐτοῦ ἐμοὶ πατρὸς καὶ δήμου προσαγορευόμενος, 25 
3. τ -Ἥ ᾿ 3 

οὐ μόνον τὴν δίκην ταύτην, περὶ ἧς νῦν δικάζομαι, ἀνάδικον 
’ ἥδ» χὼ - 

ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ, χειροτονησάντων ὑμῶν ἐμὲ ταξίαρχον, ἧπεν 

αὐτὸς εἰς τὸ δικαστήριον δοκιμασϑησόμενος, δίκην τε ἐξούλης 019 
3 ᾽ . 3 3 

ὠφληκὼς, ταύτην οὐκ αὐτὸς ὠφληκέναν φησὶν, ἀλλ᾽ ἐμέ. ὡς 
᾽ ΕῚ ὔ ᾽ - ’ , ᾽ , , ὴ - 

ὃ ̓  ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν ᾽ ΠΝ μον τῆν κὐ γος ὀρ πο μὴν ρήξεῖυ 

αὐτῷ δίκην περὶ τοῦ ὀνομᾶτος, οὔχ ἵνα χρήματα πὰρ αὐτοῦ 
3 » »" 

δίέβου, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀλλ᾽ ἵν᾽, ἐὰν ὑμῖν δοκῶ δεινὰ πά- 5 
σχεῖν καὶ βλάπτεσϑαν μεγάλα, οὑτοσὶ παλῆταν Βοιωτὸς, ὥσπερ 
ὃ ; ϑιε νᾶ, ξο [χ} δ ὑλ, 9 " ὕτα λέ δά 

πονὴρ αὐτῷ ἔθετο. ὅτι τοίνυν ἀληθῆ παὶ ταῦτα λέγω, ἀβε 

μον καὶ τὰς περὶ τούτων μαρτυρίας. 

Ἢ ΡΨ ΕΣ Ἢ 10 

, ᾽γ ᾿ ᾳῳ ἕν “-, ψ ΄ ᾿Ὶ 

Πρὸς τούτοις τοίνυν καὶ τι ἐγὼ στρατευόμενος καὶ μετὰ 
3 ’ .- ᾽ 

“Αμεινίου ξενολογήσας, ἀλλοϑέν τε χρήματα εὐπορήσας ἱκαὶ ἐπ 

ηιτυλήνης παρὰ τοῦ ὑμετέρου προξένου ᾿Ζπολλωνίδου καὶ παρὰ 

τῶν φίλων τῆς πύλεως λαβὼν τριακοσίους στατῆρας Φωκαεῖς, 15 
᾽ ᾿ “- -" 

ἀνήλωσα εἰς τοὺς στρατιώτας, ἵνα πρᾶξίς τις πραχϑείη καὶ ὑμῖν 

καὶ ἐκείνοις συμφέρουσα, περὶ τούτων μοι δικάξεται, ὡς πατρι- 
κὸν χκεκομισμένῳ χρέος παρὰ τῆς πόλεως τῆς (Μιτυληναίων, 
Κά 2 ῦντι Μιτυλήνης ὃν" ὃς καὶ ὑμῖ 7 20 αμμῇ τῷ τυϑαννοῦντι Μιτυλήνης υπηρετῶν᾽ ὃς Χαὶ ὑμὺυν κοινῇ) 

, Ὁ » ς 

καὶ ἐμοὶ ἰδίᾳ ἐχϑρός ἐστιν. ὅτι δ᾽ ὁ πατὴρ ἡμῶν, ἣν ἐψηφί- 
δ ἄν » » - ᾽ ᾿ “«ἷὴ , 

σαντο αὐτῷ δωρεὰν οἵ παρε κήν ὑηρνρας εὐϑυς αὕτος ἐκομέσατο, 

καὶ ὡς οὐδὲν ὠφείλετο αὐτῷ χρέος ἐν ὌΨΑ τῶν ὑμετέρων 

φίλων παρέξομαν μαρτυρίαν. 

ΠΡ ΡΌΑ: 25 

"»»Ἤ Ἔχων τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ δεινὰ 

λέγειν, ἃ οὗτος παὶ εἰς ἐμὲ καὶ εἰς ὑμῶν ἐνίους ἡμάρτηπεν, 

ἀναγκάξοιιαι διὼ τὸ ὀλίγον εἶναί μοι τὸ ὕδωρ παραλιπεῖν. νομίζω 1020 
γὰρ καὶ ἔκ τούτων ὑμῖν ἱκανῶς ἐπιδεδεῖχϑαν, ὡς οὐ τοῦ αὐτοῦ 
ἀνθρώπου ἐστὶν ἀγῶνα μέν μοι περὶ φυγῆς κατασκευάζειν καὶ 
δίκας οὐδὲν προσηκούσας δικάζεσθαι, πρὸς δὲ τὸν διαιτητὴν 5 

ἀπαντᾷν ἀπαράσκευον. ὥστε περὶ μὲν τούτων ἂν ἐπιχειρῇ λέ" 
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3 Ῥ. ὦ 3 Ρ ἂν. “Γ΄ . Ρ 

γειν, οὐκ οἴομαι ὑμᾶς ἀποδέξασθϑαν ἂν αὐτόν. ἂν δὲ λέγῃ, ὡς; 
᾽ς » Ε] . 9 , ΄ - ΄ 4 ἃ ΄ 
ἀξιοῦντος αὐτοῦ ἐπιτρέψαι Κονὼνν τῷ Τιμοϑέου περὺ ἀπαντῶν, 

4ι. Ἃ ᾽ 2 ΄ 2 ΄ ᾽ - ο 32 “- δὲ νὰ 
ἐγὼ οὐκ ἠβουλόμην ἐπιτρέπειν, ἐνθυμεῖσϑε, ὡς ἐξαπατᾶν ὑμᾶς 

τ ᾿ 
ἐπιχειρήσει. ἐγὼ γὰν., περὶ μὲν ὧν αἱ δίκαν οὔπω τέλος εἶχον; 
“ 5: ᾿ ι ΄ πὰ “ἂ᾿» “ 
ἕτοιμος ἦν ἐπιτρέπειν καὶ Κόνωνι καὶ ἄλλῳ διαιτητῇ ἴσω, ὅτῳ 

:- Ξ Ξ: ᾿ ᾿ ᾿ 3 
οὗτος βούλοιτο" περὶ δὲ ὧν τρὶς πρὸς τὸν διαιτητὴν ἀπαντήν- 

3 "» ἰν " ᾿ 7 

σαντος τούτου καὶ ἀντιδικοῦντος, ὁ μὲν διαιτητὴς ἀπέγνω μοῦ, 
τ - » ν 4 μὼν ΄ 

οὗτος δὲ τοῖς γνωσϑεῖσιν ἐνέμεινεν, ὡς καὶ ὑμῖν μεμαρτύρηται, 
, 53 - , 3 ᾿ 

οὐκ ὦμην δίκαιον εἶναν ταῦτα πάλιν ἀνάδικα γίνεσθαι, τί γὰρ 
Ξ᾿ - - - ι ΄ 

ἂν ἦν πέρας ἡμῖν τοῦ διαλυϑῆναι, εἰ τὰ κατὰ τοὺς νόμους 
΄ “ δ᾽ -“ ΓΕΥ͂. κι » ϑεῦνω 

διαιτηϑέντα λυσας ἑτέρῳ διαιτητῇ ἐπέτρεψα περὶ τῶν αὐτῶν 
“ 7 -" Π 9 - ᾽ ᾿ ΄ ᾽ Α ᾿ κ 

ἐγκλημάτων, ἄλλως τε καὶ ἀκριβῶς εἰδως, οτι, εἰ καὶ προς τοὺς 
, ιν ἢ , 2 - , 2 , ΄ 
ἄλλους μὴ ἐπιεικές ἐστι ταῖς διαίταις ἰσχυρίξεσϑανι,. πρὸς γὲ 

- Ξ ΄ Π 

τοῦτον ἁπάντων δικαιότατον ἦν οὕτω προσφέρεσϑαι; φέρε γὰρ, 
-: ΄ Ὁ ’ δ ᾿ 

εἴ τις αὐτὸν ξενίας γράψαιτο λέγων, ὡς διομνύμενος ὃ πατὴρ 
3 Ε) - ον" δ “ ἊΥ 5"᾿ αν κ᾿} "» ΕῚ ᾿ 

οὐκ ἔφη τοῦτον υἷον αὑτοῦ εἶναν, ἔσϑ οτῶ ἂν ἄλλῳ ἰσχυρί- 
. , -Ὁ- Ἁ -" 3 3 »-- 3 , 

ζοιτο πρὸς ταῦτα, ἢ διότι, τῆς μητρὸς αὐτῶν ὀμοσάσης καὺ 
“ » ΄ Ε] ΄ ι ἰχ -" »" 

τοῦ διαιτητοῦ καταγνόντος, ἠναγπάσϑη ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐμμεῖναι 
» 3 - Ἁ [1 ϑὲνΝ -»" Φ 

τῇ διαίτῃ; οὐκοῦν δεινὸν, εἰ οὗτος αὐτὸς κατὰ γνῶσιν διαιτητοῦ 
Α } 2 [4 

ὑμέτερος πολίτης γεγενημένος, καὶ πρὸς ἐμὲ τὴν οὐσίαν νειμά- 
» - ΄ « κ - 

μενος, καὶ τυχὼν τῶν μετρίων ἁπάντων, ἃς ἐγὼ δίκας τοῦτον 

ἀπέφυγον παρύντα καὶ ἀντιδικοῦντα καὶ τοῖς γνωσϑεῖσιν ἐμμεί- 
’ 3 Φιχο ,ὧδ ,ὔ 

ναντα, ταῦτας ἀναδίκους ἀξιῶν γενέσϑαι δίκαιόν τι δοκοίη λέγειν 
διῶν»ἶ δ δ , : 
ὑμῖν, ὥσπερ, ὅταν μὲν τούτῳ συμφέρῃ, δέον χυρίας εἶναν τὰς 

᾿ Ω κ . ’ -" κ ’ Γ᾿ 

διαίτας, ὅταν δὲ μὴ συμφέρῃ, προσῆκον τὴν τούτου γνώμην 
- ᾿ ᾿ ο 

κυριωτέραν γενέσϑαι τῶν κατὰ τοὺς ὑμετέρους νόμους γνωσϑέν- 
[ μά 

των᾿ ὃς οὕτως ἐπίβουλός ἐστιν, ὥστε καὶ τὴν δίαιταν ταύτην 
ΕῚ , ᾽ -»" 3 “ Φ -" ΄ 3 Ε 

ἐπιτρέπειν μὲ προὐκαλεῖτο, οὐχ ὁπὼῶς ἀπαλλαγῇ πρὸς μὲ, ἀλλ 
3 χ » ͵ » Ω’ 

ἵν᾽, ὥσπερ καὶ πρότερον ἕνδεκα ἔτη διήγαγε κακουργῶν, οὕτω 
οὦ ᾽ ὡφ ἅς, ὦ δὰ 

καὶ τὰ νῦν ἀποδιαιτηϑέντα μου λύσας ἐξ ἀρχῆς μὲ συκοφαντῇ 
κ᾿ , ᾽ 

καὶ τὴν δίχην ταύτην ἐκκρούῃ. τεκμήριον δὲ τούτου μέγιστον" 
᾿᾿ Ἁ κι ΄ « Α ᾿ 

οὔτε γὰρ τὴν πρύπλησιν ἐδέχετο, ἣν ἐγὼ κατὰ τοὺς νόμους 
2 α.ς, 3 ΄ φ ᾽ 

προὐκαλούμην αὐτὸν, πρότερόν τε Ξενίππῳ, ὃν οὗτος πρού- 
’ ᾿ ͵ -" Ὁ... 

βάλετο διαιτητὴν, ἐπιτρέποντός μου περὶ τῆς τοῦ ὀνόματος δίς 

χης, ἀπηγόρευσ ὑτῷ μὴ διαιτᾷν. ὅτι δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ 5, ἀπηγύρευσεν αὐτῷ μη) διαιτᾷν. οτι δὲ καὶ τ΄ ἀληϑὴη 
ὰ 2 “ » ᾽ 

λέγω, ἕκ τὴς μαρτυρίας καὶ τῆς προχλήσεως εἴσεσϑε, 
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͵ 3 ΄ 

Ταύτην τοίνυν τὴν πρόκλησιν οὐ δεξάμενος, ἀλλ᾽ ἐνεδρεύ- 

ὧν μὲ καὶ τὴν δίκην ὅτι πλεῖστον χρόνον ἐκκρούειν βουλόμε- 
, 3 - ͵ 

γος χατηγορήσει, ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, οὐ μόνον ἐμοῦ, ἀλλὰ 99 
-» ἰν Ω " » 

καὶ τοῦ πατρὸς, λέγων, ὡς ἐκεῖνος ἐμοὶ χαριζόμενος πολλὰ τοῦ- 
3.» δ » 3 προ ἂν ᾿ , Π χ 

τον ἠδίκησεν. ὑμεῖς δ΄, ὠ ἄνδρες δικασταὶ, μάλιστα μὲν, ὥσπερ 
Ρ] »" , - 

αὐτοὶ οὐκ ἂν ἀξιώσαιτε κακῶς ἀκούειν ὑπὸ τῶν ὑμετέρων παί- 
δων, οὕτω μηδὲ τούτῳ ἐπιτρέπετε περὶ τοῦ πατρὸς βλασφημεῖν "1022 

32 » 

καὶ γὰρ ἂν εἴη δεινὸν, εἰ αὐτοὶ μὲν πρὸς τοὺς ἐπὶ τῆς ὀλιγαρ- 
» - 2 ᾽ 

χίας πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀποκτείναντας διαλλαγέντες 
-“ Ω ᾿ . 

ἐμμένετε ταῖς ομολογίαις, ὥσπερ χρὴ τοὺς καλοὺς κἀγαϑοὺς 5 
» , ι . ᾿ , ΕΣ 5 , Η 
ἄνδρας, τούτῳ δὲ πρὸς τὸν πατέρα ζῶντα διαλυϑέντι καὶ πολ- 

λὰ παρὰ τὸ δίκαιον πλεονεκτήσαντι νῦν μνησικακεῖν ἐπιτρέψετε 
᾿ - " - ’ » ι γαμτ Ν ᾿ 3 ι ᾽ὔ 

καὶ κακῶς ἐκεῖνον λέγειν. μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀλλὰ μά- 
᾽ ᾿ - -" - 

λιστα μὲν κωλύετ᾽ αὐτὸν ταῦτα ποιεῖν" ἂν δ᾽ ὥρα βιάζηται ὑμᾶς 10 
Ὁ τ, ὦ ἔνα ΌΒΑ τὰ νᾺ 

καὶ λοιδορῆταν αὐτῷ, ἐνθυμεῖσϑ', ὅτι αὐτὸς αὑτοῦ καταμαρτυρεῖ, 

μὴ ἐξ ἐκείνου γεγενῆσϑαι. οἵ μὲν γὰρ φύσει παῖδες ὄντες, κὼν 
πρὸς ζῶντας διενεχϑῶσι τοὺς πατέρας, ἀλλ᾽ οὖν τελευτήσαντάς 

3 ᾿ 7 “ ὃ δ γῚ ῇ Π ΓΕ Α Ε7) ᾿ - 

γε αὑτοὺς ἐπαινοῦσιν" οἵ δὲ νομιζόμενον μὲν υἱεῖς, μὴ ὖντες δὲ 15 
,: ᾽ , δ ’ ᾿᾽ . »" ’ “- 34 

γένει ἐξ ἐκείνων͵, δαδίως μὲν αὐτοῖς διαφέρονται ζῶσιν, οὐδὲν 
" ῇ -»" -» 

δὲ φροντίζουσι περὶ τεϑνεώτων αὐτῶν βλασφημοῦντες. χωρὶς δὲ 
, » ο ΄ Ἐ 

τούτων ἐνθυμεῖσϑε, ὡς ἄτοπόν ἔστιν, εἰ οὗτος τὸν πατέρα ὡς 
3 ν ΄ 

ἁμαρτόντα εἰς αὐτὸν λοιδορήσει, διὰ τὰ ἐκείνου ἁμαρτήματα 20 
2 ᾿ 

ὑμέτερος πολίτης γεγενημένος, κἀγὼ μὲν, διὰ τὴν τούτων βμητέ- 

ρα τὰ δύθ μέρη τῆς οὐσίας ἀδίκως ἀφαιφεϑεὶς, ὅμως ὑμᾶς 

αἰσχύνομαι λέγειν περὶ ἐκείνης τι φλαῦρον, οὗτος δ᾽, ὃν ἠνάγ- 

πασεν αὑτῷ πατέρα γενέσϑαι, τοῦτον οὐκ αἰσχύνεται ἐναντίον 95 
Ἑ - , Ἂ 2 ᾿ ἀν" ἢ . ᾿ [ Ω - , 

υμῶν ψεγωύ, ἀλλ εἰς τοῦτ ἀἁμαϑίας κει, ὦστε, τῶν νῦμων 

ἀπαγορευόντων μηδὲ τοὺς τῶν ἄλλων φαβέφας κακῶς λέγειν τε- 

ϑνεῶτας, τοῦτον οὗτος, οὗ φησὶν υἱὸς εἶναι, λοιδορήσει, Ἢ 
[Ὁ 

προσῆκε καὶ εἴ τις ἄλλος ἐβλασφήμεν περὶ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν. 1098 
“" 3 ἘΝ, πι στ ας ᾿ ᾿ - ΕΠ 2 

οἴομαι δ΄ αὐτὸν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐπειδὰν τῶν ἄλλων ἀπο- 

1, κακῶς γέ με ἐπιχειρήσειν λέγειν καὶ διαβώλλ ἰσεσϑ ρῇ;, κακῶς γέ με ἐπιχειρήσειν λέγειν καὶ διαβάλλειν πειράσεσϑαι 
, 2 δια ἃ ᾿ , ἘΝῚ ΄ ἘΠ Ε; 2 

διεξιόνϑ', ὡς ἐγὼ μὲν καὶ ἐστράφην καὶ ἐπαιδεύϑην καὶ ἔγημα ἐν 5 
-" - 2 2 τ Ἁ , "- 

τῇ τοῦ πατρὸς οἰχέᾳ, αὐτὸς δ΄ οὐδενὸς τούτων μετέσχεν. ὑμεῖς 
» ἊΝ - - 

δ᾽ ἐνθυμεῖσϑ᾽, ὅτι ἐμὲ μὲν ἡ μήτηρ παῖδα καταλιποῦσα ἐτελεύ- 
ε ἊΝ -“ » 

τήσεν᾽ ὥστε μοι ἱκανὸν ἣν ἀπὸ τοῦ τόκου τῆς προικὸς καὶ τρέ- 
’ δ ’ [4 

φέσϑαν καὶ παιδεύεσθαν᾽" ἡ δὲ τούτων μήτηρ Πλαγγὼν, τρέφου- 10 
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3 δ,»ν γ΄ Α ὰ 

δα μεϑ᾽ αὑτῆς τούτους καὶ ϑεραπαίνας συχνὼς, καὶ αὐτὴ πολυτε- 
-" -" 4 - -" 

λῶς ζῶσα, καὶ εἰς ταῦτα τὸν ποτέρα τὸν ἐμὸν χορηγὸν αὑτῇ 
ΈΩΣ "ὦ Ρ᾿ 

ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἔχουσα καὶ πολλὰ δαπανᾶν ἀναγκάζουσα, : ἥ ; 
15 οὐχ ἴσα δήπου τῆς ἐκείνου οὐσίας ἐμοὶ ἀνήλωκεν. ὥστε πολὺ 

Δ: ͵ Α ΄ ΕῚ - Ἵ δ 4. ΕῚ ΄ 3.9, 

μᾶλλον προσήκει ἐμὲ τούτοις ἐγκαλεῖν, 1] αὐτὸν ἐγπλήματ᾽ ἔχειν 
᾿ ὡ ᾿ Ὲ ὗ 

ὑπὸ τούτων. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις, εἴκοσι μνᾶς δανεισάμενος 

μετὰ τοῦ πατρὸς παρὰ Βλεπαίου τοῦ τραπεζίτου εἷς ὠνὴν τι- 
-" 4 5 Α δ : ᾿Ὶ , ᾿] ι ΄ , 

90 νῶν μετάλλων, ἐπειδὴ ὁ πατὴρ ἐτελεύτησε, τὰ μὲν μέταλλα πρὸς 
, ᾿ 7 ᾿ ΄ 7 3. Ἁ, “ ’ 5 διὰ 

τούτους ἐνειμάμην, τὸ δανειον δ΄ αὐτὸς εἰσεπράχϑην ἑτέρας 
» Ἁ Α - 

δὲ χιλίας εἰς τὴν τοῦ πατρὸς ταφὴν παρὰ Δυσιστράτου τοῦ Θο- 
ἰχ 32 - - 

φ5 ρικίου δανεισάμενος ἰδία ἐκτέτικα. ὡς δ᾽ ἀληϑὴ καὶ ταῦτα λέ- 
᾿ς, -» - 

γῶω, ἔκ τούτων τῶν μαρτυριῶν εἴσεσϑε. 

ἢ ΡΤ ΥΘΌΤΝ : 

Τοσαῦτα τοίνυν ἐμοῦ ἐλαττουμένου φανερῶς, οὑτοσὶ νυνὶ 

σχετλιάζων καὶ δεινοπαϑῶν καὶ τὴν προῖκά μὲ τῆς μητρὸς ἀπο-᾿ 
9 - Ξ κ΄ 

1094 στερήσει; ἀλλ᾽ ὑμεῖς, οἱ ἄνδρες δικασταὶ, πρὸς Διὸς καὶ ἌΝ 

μὴ καταπλαγῆτε ὑπὸ τῆς κραυγῆς τῆς τούτου. πολὺς γὰρ, πο: 

λὺς καὶ τολμηρός ἐστιν ἄνϑρωπος καὶ οὕτω κακοῦργος; ὥστε, 

5 περὶ ὧν ἂν μὴ ἔχη μάρτυρας παρασχέσϑαι, ταῦτα φήσει ὑμᾶς 

εἰδέναι, ὦ ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃ πάντες ποιοῦσιν οἵ μηδὲν ὑγιὲς λές. 

γοντες. ὑμεῖς οὖν, ἐάν τι τοιοῦτον τεχνάζηται, μὴ ἐπιτρέπετε, 
2. « 2 ΘΙ 36 ᾿ ᾿οΡ κ᾿] Ν ἂν Ε - 3. ἡ 

αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐξελέγχετε, καὶ ὁ τι ἂν μὴ ἕκαστος υμῶν εἰδῇ, μη- 
ΠῚ ἐτ ’ , “Ὁ 7 9 . 39ω ΄ »"Ἦ Γ ᾿ 

10 δὲ τὸν πλησίον νομιζέτω εἰδέναι, ἀλλ΄ ἀξιούτω τοῦτον ἀποδει- 

κνύναι σαφῶς ὑπὲρ ὧν ἂν λέγῃ, καὶ μὴ, ὑμᾶς φάσκοντα δἰδέ- 
τ 2 ᾽ » 3 - 

ναι, περὶ ὧν αὐτὸς οὐδὲν ἕξει εἰπεῖν δίκαιον, περὶ τούτων ἀπο- 
ϊ 3 5 - 

διδράσκειν τὴν ἀλήϑειαν. ἐπεὶ καὶ ἔγωγε, ὠὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
Γ " -» ’, 3 δ . 

15 πάντων ὑμῶν εἰδότων, ὃν τρύπον ἀναγκασϑεὶς ὁ πατήρ μου 
3 Ξ 5 9 » - 

ἐποιήσατο τούτους, οὐδὲν ἧττον δικάζομαι νυνὶ αὐτοῖς καὶ μάρ- 

τυρὰας ὑποδίκους παρέσχημαι. καίτοι οὐκ ἴσος γ᾽ ἡμῖν ἐστὶν δ᾽ 
Μ᾿ ΡΝ 2 3 ᾿" ᾿ Φε Ἢ -" ΑΓ Ὁ ἃ , , 

κίνδυνος, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν, ἐὰν ὑμεῖς νυνὶ ὑπὸ τούτων ἐξαπατη- 
- »" ϑ, .3 

20 ϑῆτε, οὐκ ἐξέσται ἔτι δικάσασθαι περὶ τῆς προικὸς, τούτοις δ΄, 
Ἢ ᾽ 7 » ὲ 

εἰ φασὶν ἀδίκως ἀποδιαιτῆσαί μου τὸν διαιτητὴν τὰς δίκας, 
χαὶ τότε ἐξὴν εἰς ὑμᾶς ἐφεῖναι, καὶ νῦν ἐχγενήσεται πάλιν," 

3 -" -»" -" ἐὼν βούλωνται, παρ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν ἐν ὑμῖν τὸ δίκαιον. καὶ ἐγὼ 
᾿ ᾿ [4] ᾿ , Ρ ὦ ᾿ ᾽ ΄ξ δὲ ὦ 

45 μὲν, ἐαν, ὃ μὴ γένοιτο, ὑμεῖς μὲ ἐγκαταλίπητε, οὐχ ἔξω οπο- 
» " Ὁ »" - - ’ὔ ΄ 

ϑεν προῖκα ἐπιδῶ τῇ ϑυγατρί" ἧς τῇ μὲν φύσει πατήρ εἶμι, τὴν 
᾿. δ 2» " ᾽ 3. ἃ ᾿ 

δ᾽ ἡλικίαν αὐτῆς εἰ ὕδοιτε, οὐκ ὧν ϑυγατέρα μου, ἀλλ᾽ ἀδελφὴν 
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εἶναι αὐτὴν νομίσαιτε" οὗτοι, δὲ, ἐὰν ὑμεῖς μοι βοηϑήσετε, οὐ- 
δὲν ἐκ τῶν ἰδίων ἀποτίσουσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς οἰκίας τὰ ἐμὰ ἐμοὶ 102 

ἀποδώσουσιν, ἣν ἐξειλύμεϑα μὲν κοινῇ πάντες εἰς τὴν ἔκτισιν 
τῆς προικὸς, οἰκοῦντες δ᾽ αὐτὴν οὗτοι μόνοι διατελοῦσιν. οὔτε 

γὰρ ἁρμόττειν μοι ϑυγατέρα ἐπίγαμον ἔχοντι οἰκεῖν μετὰ τοιού- 5 
τῶν,, οἱ οὐ μόνον αὐτοὶ ἀσελγῶς ζῶσιν, ἀλλὰ καὶ ὁμοίους αὖ- 

τοῖς ἑτέρους πολλοὺς εἰς τὴν οἰκίαν εἰσάγουσιν, οὔτε μὰ τὸν 

Δι’ ἀσφαλὲς εἶναί μοι νομίζω ζῇν σὺν τοῖς τοιούτοις ἐν τῷ 

αὐτῷ. ὅπου γὰρ οὕτω φανερῶς μοι ἐπιβουλεύσαντες εἰς ἴάρειον 10 
πάγον ἀγῶνα κατεσκεύασαν, τίνος ἂν οὗτοι ἢ φαρμακείας ἢ ἄλ- 
λης κακουργίας τοιαύτης ὑμῖν ἀποσχέσϑαι δοκοῦσιν ; οἵ γε πρὸς 
τοῖς ἄλλοις (ἀρτίως γὰρ καὶ τοῦτο ἀνεμνήσϑην) εἰς τοσαύτην 
ὑπερβολὴν τόλμης ἐληλύϑασιν, ὥστε καὶ Κρίτωνος μαρτυοίαν 15 

ἐνεβάλοντο, ὡς ἐώνηται τὸ τρίτον μέρος παρ᾽ ἐμοῦ τῆς οἰκίας" 
ἣν ὅτι ψευδής ἐστι δαδίως εἴσεσϑε. πρῶτον μὲν γὰρ οὐχ οὕ- 
τῷ μετρίως ζῇ Κρίτων, ὥστε παρ᾽ ἑτέρου οἰχίαν ὠνεῖσϑαι, ἀλλ᾽ 

οὕτω πολυτελῶς καὶ ἀσώτως, ὥστε πρὸς τοῖς αὑτοῦ καὶ τὰ τῶν 90 

ἄλλων προσαναλίσκειν " ἔπειτ᾽ οὐ μαρτυρεῖ τούτῳ νῦν, ἀλλ᾽ 

ἐμοὶ ἀντιδικεῖ. τίς γὰρ ὑμῶν οὐκ οἶδεν, ὕτι μάρτυρες μέν εἰ- 
συν οὗτοι, οἷς μηδὲν μέτεστι τοῦ πράγματος, περὶ οὗ ἡ δίκη 

ἐστὶν, ἀντίδικοι δ᾽ οἵ κοινωνοῦντες τῶν πραγμάτων, περὶ ὧν 95 
ἂν δικάζηταί τις αὐτοῖς; ὃ Κρίτωνι συμβέβηπεν. ἔτι δὲ τοσού- 
τῶν ὑμῶν ὄντων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων 
πολλῶν, ἄλλος μὲν οὐδεὶς αὐτῷ παραγενέσϑαι μεμαρτύρηκε, 

Τιμοκράτης δὲ μόνος, ὥσπερ ἀπὸ μηχανῆς, μαρτυρεῖ μὲν δε- 1096 
κάτην ἑστιᾶσαι τούτῳ τὸν ἐμὸν πατέρα, ἡλικιώτης ὧν τοῦ νυνὶ 
φεύγοντος τὴν δίκην, φησὶ δὲ ἅπαντα ἁπλῶς εἰδέναι, ἃ δὴ 
τούτοις συμφέρει, μαρτυρεῖ δὲ νυνὶ μόνος Κρίτωνι παρεῖναι, 5 

ὅτε παρ᾽ ἐμοῦ τὴν οἰκίαν ἐωνεῖτο. ὃ τίς ὧν ὑμῶν πιστεύσειεν ; 
ἄλλως τε καὶ [ὅτι}] οὐ περὶ τῆς οἰκίας, πύτερα ξώνηται Κρί- 
τῶν αὐτὴν ἢ μὴ, νυνὶ δικάζομαι, ἀλλὰ περὶ προικὸς, ἣν ἐπε- 

νεγκαμένης τῆς μητρὸς οὗ νύμοι κελεύουσιν ἐμὲ κομίζεσϑαι. ὥσ- 10 
τε, καϑάπερ ὑμῖν ἐγὼ καὶ ἔπ μαρτυριῶν πολλῶν καὶ ἔκ τεκμη- 
οίων ἐπέδειξα ἐπενεγπαμένην μὲν τὴν μητέρα μου τάλαντον προῖ- 

κα, οὐ κομισάμενον δὲ τοῦτ᾽ ἐμὲ ἐκ τῆς πατρῴας οὐσίας, ξξαί- 

ρέτον δ᾽ ἡμῖν γενομένην τὴν οἰκίαν εἰς ταῦτα, οὕτω κελεύετε 15 
καὶ τοῦτον ἐπιδεικνύναι ὑμῖν, ἢ ὡς οὐκ ἀληϑῆ λέγω, 1] ὡς οὐ 
σιροσήκει μον κομίσασϑαν τὴν προῖκα" περὶ τούτων γὰρ ὑμεῖς 
νυνὶ τὴν ψῆφον οἴσετε. ἐὲν δὲ μὴ ἔχων περὶ ὧν φεύγει τὴν 
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[4 

90 δίκην μήτε μάρτυρας ἀξιόχρεως παρασχέσϑαν μήτ᾽ ἄλλο πιστὸν 
μηδὲν ἑτέρους παρεμβάλλῃ λόγους κακουργῶν, καὶ βοᾷ καὶ σχε- 

τλιάζῃ μηδὲν πρὸς τὸ πρᾶγμα, πρὸς Διὸς καὶ ϑεῶν μὴ ἐπιτρέ- 
ϑιι 3 ι - », Α , ". τόνε ΄ » 

πετε αὐτῷ, ἀλλὰ βοηϑεῖτέ μοι τὰ δίκαια; ἐξ ἁπάντων τῶν εἰρη- 
, ΜΒ ͵ Ὡ ι . ΄ ,ὔ Ψ,. ᾿Ξ 

25 μένων ἐνθυμούμενοι, ὅτε πολὺ καὶ δικαιότερόν ἐστι τὴν τῆς 

ἐμῆς μητρὸς προῖκα τῇ ἐμῇ ϑυγατρὶ εἰς ἔκδοσιν ὑμᾶς ψηφί- 
ΠῚ ΄ . ΄ ᾿ ἀἶΣ Ν . - 

σασϑαν, ἡ Πλαγγονὰ καὶ τουτους προς τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν οἷ- 
Ἂν ; 2 ἔχ, 

κίαν τὴν εἰς τὴν προῖκα ἐξαίρετον γενομένην ἀφελέσϑαι ἡμᾶς 
παρὰ πάντα τὰ δίχαια. 

1027 ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΖΙΩ͂Ν 

ὙΠΕΡΠΡΟΙΚΟΣ ΔΟΓΟΎΥ. 

ἡ ον , ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος, δύο ϑυγατέρων πατὴρ γίνεται. 
ὧν τὴν μὲν νεωτέραν “εωκράτει πρότερον δίδωσιν, εἶτα Σπου- 
δίᾳ, τὴν πρεσβυτέραν δὲ τῷ πρὸς τὸν Σπουδίαν δικαξομένῳ. 

5 ὃ μὲν οὖν Πολύευκτος ἐτελεύτησε ταῖς ϑυγατράσι καταλιπὼν 
τὸν κλῆρον ἐξ ἴσου. ὁ δὲ τὴν πρεσβυτέραν γήμας φησὶ τεττα- 
ράχκοντα μνᾶς ὁμολογηθῆναι τὴν προῖκα, οὐ μὴν ὅλην εὐθὺς 
τ αν ἀλλὰ δέκα μνῶν ὑπολειφϑεισῶν, ζῶντά τε ὁμολογεῖν 

10 τὸν Πολύευττον ὀφείλειν αὐτὰς, καὶ ὡς ἤμελλε Ῥελεμεον, τὴν 

οἰκίαν τῆς ἄλλης οὐσίας ἐξελεῖν καὶ ταύτην εἰς τὸ χθέος δοῦ- 

ναι. ὃ δὲ “ἀεωκφάτης ἀξιοῖ καὶ ταύτην εἶναι κοινὴν, ὥσπερ καὶ 
τὰ ἄλλα πάντα. καὶ τὸ μέγιστον τῶν ἀμφισβητημάτων τῶν ἐν 

15 τῷ λόγῳ τοῦτό ἐστι. προσεγπαλεῖ δὲ τῷ Σπουδίῳ; καὶ ἕτερα " 
φησὶ γὰρ, αὐτὸν καὶ τοῦ Πολυεύχτου καὶ τῆς πρεσβυτέρας 
ὀφείλοντα χρήματα μὴ καταβαλεῖν εἰς τὸ μέσον, δέον τοῦτο 

ποιεῖν. τοῦ δὲ Σπουδίου κἀκεῖνο λέγοντος, ὡς αὐτὸς τριάκον- 
20 τὰ μνᾶς προῖκα εἴληφε, μάλιστα μὲν ἐξεῖναι τῷ Πολυεύκτῳ φη;- 

σὲν, εἰ τῇ ἑτέρᾳ τῶν ϑυγατέρων ἠβούλετο πλείω προῖκα δοῦναι 
καὶ μὴ τὴν ἴσην ἀμφοτέραις, ἔπειτα δὲ ἐπιδείκνυσιν, ὡς καὶ 
τοῦτο Σπουδίας ψεύδεται" τὰς μὲν γὰρ τριάκοντα μνᾶς αὐτὸν 

25 ἐν ἀργύρῳ φησὶ λαβεῖν, τὰς δὲ δέκα ἐν ἱματίοις καὶ χουσίοις, 

ἃ καὶ πλείονος ἢ δέκα μνῶν εἶναν ἄξια. ἴωῳ 
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ΟΣ ΣΙ ΘΥΧΑΓΦΝ  ΨΙΕΡ 

ΠΡΒΟΙΚΟΣ ΦΌΡΟΙ, 

3 

““ξελφὰς ἔχομεν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γυναῖκας ἐγὼ καὶ Σπου- 
δίας οὑτοσὶ, Πολυεύχτου ϑυγατέρας. ἄπαιδος δ᾽ ἐκείνου τελευ- 

τήσαντος ἀῤῥένων παίδων, ἀναγκάζομαι πρὸς τουτονὶ περὶ τῶν 
χαταλειφϑέντων δικάζεσθαι. καὶ εἰ μὲν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μὴ 5 

σᾶσαν σπουδὴν καὶ προϑυμίαν ἐποιησάμην βουλόμενος διαλύε- 

σϑαι καὶ τοῖς φίλοις ἐπιτρέπειν, ἐμαυτὸν ἂν ἠτιώμην, εἰ μᾶλ- 
λον ἡρούμην δίκας καὶ πράγματ᾽ ἔχειν, ἢ μικρὰ ἐλαττωϑεὶς 
Γ ἵ . »,», ὦ , ι Ἢ , 
ἀνέχεσθϑαν" νῦν δ΄, ὅσῳ πραύτερον ἐγὼ καὶ φιλανθρωπότερον 10 

τούτῳ διελεγύμην, τοσούτῳ μᾶλλόν μου κατεφρόνει. καὶ νῦν 

κινδυνεύω μὲν οὐχ ὁμοίως τούτῳ πρὸς τουτονὶ τὸν ἀγῶν᾽ ἔχειν, 
ἀλλ᾽ οὗτος μὲν δαδίως φέρει, πολλάκις εἰϑισμένος ἐνταῦϑ᾽ εἰς 
δ» ᾿ ᾽ ϑι - - ᾿ Ἁ ᾿ 3 
ὑμᾶς εἰσιέναι, ἐγὼ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο φοβοῦμαι, μὴ διὰ τὴν ἀπει- 15 

ρίαν οὐ δυνηϑῶ δηλῶσαι περὶ τῶν πραγμάτων ὑμῖν. ὅμως δ᾽, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, προσέχετε τὸν νοῦν. Πολύευχτος γὰρ ἦν τις 

’ « , 32: ὦ » 3 - τ ὰ , 
Θριάσιος, ὃν ἴσως οὐδ΄ ὑμῶν τινες ἀγνοοῦσιν. οὗτὸς ὁ Πολυ- 

ἐπειδὴ οὐκ ἦ ὑτῷ παῖδες ἀῤδ ἴται .Α εὐκτος, ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν αὐτῷ παῖδες ἄῤδενες, ποιεῖταν “εώ- 20 
κράτην τὸν ἀδελφὸν τῆς ξαυτοῦ γυναικός. οὐσῶν δ᾽ αὐτῷ δύο 
ϑυγατέρων ἐκ τῆς τοῦ “εωκράτους ἀδελφῆς, τὴν μὲν πρεσβυ- 
τέραν ἐμοὶ δίδωσι καὶ τετταράκοντα μνᾶς προῖκα, τὴν δὲ νεω- 

τέραν Δεωκράτει. τούτων δ᾽ οὕτως ἐχόντων, διαφορᾶς γενομέ- 1029 
- , ᾿ ᾿ ΄ ὧν, τ ᾽ 3:.-᾽ ὦ 

νῆς τῷ Πολυεύκτῳ πρὸς τὸν “εωκράτην, περὶ ἧς οὐκ οἶδ΄ ὁ 

τι δεῖ λέγειν, ἀφελόμενος ὃ Πολύευκτος τὴν ϑυγατέρα δίδωσι 
Σπουδίᾳ τούτῳ. μετὰ δὲ ταῦτα ἠγανάκτει ὃ “εωκράτης καὶ δί- 5 

, ᾿ ΄ 

κας ἐλάγχανε Πολυεύκτῳ καὶ τούτῳ Σπουδίᾳ, καὶ περὶ παντῶν 
ἠναγκάζοντο εἰς λόγον καϑίστασϑαι. καὶ τὸ τελευταῖον διελύϑη- 

ξ , 9, 3 σαν, ἐφ᾽ ᾧτε κομισάμενον τὸν “εωκράτην, ἅπερ ἦν εἰς τὴν οὐ- 
σίαν εἰσενηνεγμένος, μήτε κακόνουν εἶναν Πολυεύκτῳ, τῶν τε 10 

΄ ͵΄ φ 

πρὸς ἀλλήλους ἐγκλημάτων ἀπηλλάχϑανι ἁπάντων. τίνος οὖν 
᾽ » ξ -» » ἕνεχ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ταῦτ᾽ εἶπον; ὅτι τὴν προῖκα 

ενιοοία. Τοπι. 1. Κκ 
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οὐ κομισάμενος ἅπασαν, ἀλλ᾽ ὑπολειφϑεισῶν χιλίων δραχμῶν 
15 καὶ ὁμολογηϑεισῶν ἀπολαβεῖν, ὅταν Πολύευκτος ἀποϑάνῃ, ἕως 

μὲν ὁ “Δεωκφάτης ἦν κληρονύμος τῶν Πολυεύκτου, πρὸς ἐκεῖ- 

γον ἦν μοι τὸ συμβύλαιον, ἐπειδὴ δ᾽ ὅ τε “Ἱεωκράτης ἐξεκε- 

χωρήκει, ὅ τε Πολύευχτος μοχϑηρῶς εἶχε, τηνικαῦτ᾽, ὦ ἄνδρες 
90 δικασταὶ; τὴν οἰκίαν ταύτην ἀποτιμῶμαι πρὸς τὰς δέκα μνᾶς, 

ἐξ ἧς διωκωλύει μὲ τὰς μισϑώσεις κομίξεσϑανι Σπουδίας. πρῶ- 

τον μὲν οὖν ὑμῖν μάρτυρας παρέξομαν τοὺς παραγενομένους, 
ὅτ᾽ ἐνεγγύα μοι Πολύευκτος τὴν ϑυγατέρα ἐπὶ τετταράκοντα 

25 μναῖς, ἔπειϑ᾽, ὡς ἔλαττον ταῖς χιλίαις ἐκομισάμην, ἔτι δ᾽, ὡς 

ἅπαντα τὸν χρόνον ὀφείλειν ὡμολόγει μοι Πολύευκτος καὶ τὸν 

“Μεωκράτην συνέστησε, καὶ ὡς τελευτῶν διέϑετο ὅρους ἐπιστῆ- 

σαι χιλίων δραχμῶν ἐμοὶ τῆς προικὸς ἐπὶ τὴν οἰκίαν. παί μοι 
κάλει τοὺς μάρτυρας. 

1080 τ Τ᾽ ΒΖ ΣΝ 

- -Ὁ εν " 

Εν μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὧν ἐγκα- 

λῶ Σπουδίᾳ. καὶ περὶ τούτου τί ὧν ἔτι μεῖζον 1] ἰσχυρότερον 
Ε ᾿ ἌΡ , κι κ ’ «᾿ 2 3 δ 

ἔχων εἰς ὑμᾶς κατέστην, ἢ τὸν νόμον, ὃς οὐκ ἐᾷ διαῤῥήδην 
6 εἰς ἅ τις ἀπετίμησεν εἶναι δίκας οὔτ᾽ αὐτοῖς οὔτε τοῖς κληρο- 

ἤ 3 3 ἰχὲ . - ᾿ , ᾿ Ὁ ,᾿ 3 

νόμοις; ἀλλ᾽ ὅμως πρὸς τοῦτο τὸ δίκαιον κεν Σπουδίας ἀμ- 
ῇ [ἢ ᾽ 51. ὧν ᾿ ΄ ι » 

φισβητήσων. ἕτερον δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δυο μὲν μνᾶς 

ἐμαρτύρησεν ᾿Αφιστογένης ἐγκαλεῖν ἀποϑνήσκοντα Πολύευκτον 
10 ὀφειλομένας αὐτῷ παρὰ Σπουδίᾳ καὶ τὸν “τόκον [ αὐτῶν" τοῦ- 

το δ᾽ ἐστὶν οἰκέτου τιμὴ, ὃν ἐωνημένος οὗτος παρὰ Πολυεύκτου 

τὴν τιμὴν οὔτ᾽ ἐκείνῳ διέλυσεν οὔτε νῦν εἰς τὸ κοινὸν ἀνενή- 
δι 3 , ᾿ ι ,ὔ 5 5.) " 3 

ψοχεν ὀκτακοσίας δὲ καὶ χιλίας, περὶ ὧν οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ οἶδα τί 
5 3 δυό 

15 ποϑ᾽ ἕξει δίκαιον λέγειν. ἣν μὲν γὰρ τὸ ἀργύριον παρὰ τὴς 

ΠΠολυεύκτου δεδανεισμένος γυναικός γράμματα δ᾽ ἐστὶν» ἃ 
κατέλιπεν ἀποϑνήσκουσα ἐκείνη" μάρτυρες δ᾽ οἵ τῆς γυναικὸς 
ἀδελφοὶ, παρόντες ἅπασι καὶ καϑ᾽ ἕκαστον ἐπερωτῶντες, ἵνα 

κχ 

90 μηδὲν δυσχερὲς ἡμῖν εἴη πρὸς ἀλλήλους. οὐκοῦν δεινὸν, [] 

ἄνδρες δικασταὶ, καὶ σχέτλιον» ἐμὲ μὲν ἁπάντων ὧν ἢ παρὰ 

ΜΠολυεύκτου ζῶντος ἦν ἐωνημένος ἢ παρὰ τῆς γυναικὸς εἶχον 

αὐτοῦ καὶ τόκον τιϑέναι καὶ τὴν τιμὴν ἀποδεδωκέναι, καὶ νῦν 
95 ἅπερ ὥφειλον πάντ᾽ εἰς τὸ κοινὸν φέρειν, τοῦτον δὲ μήτε τῶν 

; - δ ᾿ ᾿ 43 τ ΄ ΄ 
νόμων τῶν ὑμετέρων φροντίζειν, μήϑ' ὧν διέϑετο Πολύευκτος 

΄ - ᾿ , - 

μήτε τῶν καταλειφϑέντων γραμμάτων, μήτε τῶν συνειδότων, 



ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΖΔΙ1Ι4Ν. "ΔΑΥ͂ 

ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα ταῦϑ᾽ ἥκειν ἀντιδικήσοντα. λάβε δή μοι 

πρῶτον μὲν τὸν νόμον, ὃς οὐ» ἐᾷ τῶν ἀποτιμηϑέντων ἔτι δί- 1091 

κὴν εἶναν πρὸς τοὺς ἔχοντας, ἔπειτα τὰ γράμματα τὰ καταλει- 

φϑέντα, καὶ τὴν μαρτυρίαν τὴν ᾿Αριστογένους, λέγε. 

ΝΟΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΑ͂ΤΑ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 

Βούλομαι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων 5 
ὧν ἐγκαλῶ χαϑ’ ἕκαστον ὑμᾶς διδάξαι. φιάλην μὲν γὰρ λα- 
βύντες παρὰ τῆς Πολυεύκτου γυναικὸς καὶ ϑέντες ἐνέχυρα μετὰ 
χουσίων, οὐκ ἀνενηνόχασι κεκομισμένον ταύτην, ὡς ὑμῖν 4η- 

μόφιλος ὃ ϑέμενος μαρτυρήσει" σκηνὴν δ᾽, ἣν ἔχουσιν" οὐδὲ 10 
γὰρ ταύτην λαβόντες ἀναφέρουσιν. ἄλλα δὲ πόσα τοιαῦτα; τὸ 
δὲ τελευταῖον, εἰσενεγκούσης τῆς ἐμῆς γυναικὸς εἰς τὰ Νεμέ- 
σια τῷ πατρὶ μνᾶν ἀργυρίου καὶ προαναλωσάσης, οὐδὲ ταύτης 

ἀξιοῖ συμβαλέσϑαι τὸ μέρος. ἀλλ᾽ ἃ μὲν ἔχει προλαβὼν, τῶν 15 
δὲ τὰ μέρη κομίζεται, τὰ δ᾽ οὕτω φανερῶς οὐκ ἀποδίδωσιν. 
ἵνα τοίνυν μηδὲ ταῦτ᾽ ἡ παραλελειμμένα, λάβε μοι πάντων αὐὖ- 
τῶν τὰς μαρτυρίας. 

ΠῚ ΤΡ 4.8 

Ἴσως τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρὸς μὲν ταῦτ᾽ οὐδὲν 90 

ἀντερεῖ Σπουδίας" οὐδὲ γὰρ ἕξει, καίπερ δεινὸς ὦν: αἰτιάσε- 
ται δὲ Πολύευκτον καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ φήσει, ταῦτα 
πάνϑ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ πεισϑέντας καταχαρίσασϑαι, καὶ νὴ 4 ᾽ ἕτερ᾽ 
ἄττα πολλὰ καὶ μεγάλα βλάπτεσθαι, καὶ δίκην εἰληχέναν μοι᾿ 95 
ταῦτα γὰρ καὶ πρὸς τῷ διαιτητῇ λέγειν ἐπεχείρει. ἐγὼ δ᾽, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, πρῶτον μὲν οὐχ ἡγοῦμαν δικαίαν εἶναν τὴν 
ἀπολογίαν τὴν τοιαύτην, οὐδὲ προσήκειν, ὅταν τις φανερῶς 
ἐξελέγχηται, μεταστρέψαντα τὰς αἰτίας ἐγκαλεῖν καὶ διαβάλλειν" 1022 
ἀλλ᾽ ἐκείνων μὲν, εἴπερ ἀδικεῖται, δηλονότι δίκην λήψεται, 
τούτων δὲ δώσει" πῶς γὰρ ἂν ἐγὼ νῦν ταῖς τούτων διαβολαῖς 
ἀντιδικοίην ἀφεὶς ὑπὲρ ὧν ὑμεῖς μέλλετε τὴν ψῆφον οἴσειν; 5 
ἔπειτα ϑαυμάζω, τί δήποτε, εἴπερ ἀληϑῆ καὶ δίκαια εἶχεν 
ἐγκαλεῖν, βουλομένων ἡμᾶς τῶν φίλων διαλύειν καὶ πολλῶν 
λύγων γενομένων, οὐχ οἷός τ᾿ ἦν ἐμμένειν οἷς ἐκεῖνοι γνοῖεν. 
καίτοι τίνες ἂν ἄμεινον καὶ τῶν τούτου καὶ τῶν ἐμῶν ἐγκλη- 10 
μάτων τὰ μηδὲν ὄντα ἐξήλεγξαν τῶν παραγεγενημένων ἅπασι 

ΚΔ 
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΄ - ΄ 56. : Θω ἦν 4 ’ -᾿ 4 

τούτοις, τῶν εἰδότων οὐδὲν ἧττον ἡμῶν τὰ γενόμενα, τῶν ποι- 
- 3 , ι ΄, , 2 ᾿ ΄ -». 3 

νῶν ἀμφοτέροις καὶ φίλων ὄντων ; ἀλλὰ δηλονότι τουτῷ ταῦτ 
» δὶ, Ὁ ἥ΄ος μι »" 

15 οὐκ ἐλυσιτέλεν φανερῶς ὑπ αὐτῶν ἐξελεγχομένῳ τοῦτον τὸν 
» ᾿ 3 

τρόπον λαβεῖν διάλυσιν. μὴ γὰρ οἴεσϑ᾽, ὦ ἄνδρες διπασταὶ, 
τοὺς εἰδότας ἅπαντα ταῦτα νυνὶ μὲν ὑποκινδύνους αὑτοὺς κα- 

᾿ “.- 3 δα 3, ὧδ᾽ ἐῷ 
ϑιστάνταξ ἐμοὶ μαρτυρεῖν, τότε δ᾽ οὐδ᾽ ὀμόσαντας ἄλλο τι 

» -»" 3 2 Ὁ 

γνῶναι περὶ αὐτῶν. οὐ μὴν ἀλλ᾽, εἰ καὶ μηδὲν τούτων ὑπῆρ- 
90 χεν ἡμῖν, οὐδ᾽ ὡς χαλεπόν ἐστι γνῶναι περὶ αὐτῶν ὁπότεροι 

τἀληϑῆ λέγουσι. περὶ μὲν γὰρ τῆς οἰκίας, εἰ φησὶν ὑπ᾽ ἐμοῦ 

πεισϑέντα Πολύευκτον προστάξαι τοὺς ὅρους στῆσαι τῶν χιλίων, 
’ εν ἕν 

ἀλλ᾽ οὐ δήπου καὶ τοὺς μάρτυρας ἔπεισα, ὦ Σπουδία, ψευδῆ 
95 μοι μαρτυρεῖν τοὺς παραγενομένους, ὅτ᾽ ἐνηγγύα μοι, τοὺς 

εἰδότας ἔλαττόν μὲ κομισάμενον, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντος 
ἡ ΕῚ τὰ Η Ἢ 

ὀφείλειν ἐμοὶ, συστήσαντος ἀποδοῦναι, τοὺς τὸ τελευταῖον ταῖς 
διαϑήκαις παραγενομένους τούτοις γὰρ ἅπασιν οὐκέτι παταχα- 

» δ᾽» 3 ᾿ 

1088 οἴσασϑαι ταῦϑ'᾽ ὑπῆρχεν, ἀλλὰ κινδυνεύειν τὴν ψευδομαρτυρίαν, 
“ ι- " οἷ 

εἰ μηδὲν τῶν γενομένων μαρτυροῖεν. ἀφῶμεν τοίνυν τοῦτ᾽ ἤδη. 
ι δι... )ὰ ᾿Ὶ ᾿ ας ’ 3 -»" ι ὧ Η ᾿ 

πρὸς ἐκεῖνο δὲ τί αν λέγοις; ἀπριβῶς γὰρ ὅπως τουτουσὶ διδά- 
9 Η . ’ δ ς 2 τω οϑ 5. “ ι ' 

5 ξης᾽ εἰ δὲ μὴ, πᾶντες υμεῖς ἀπαιτεῖν αὕτον. ὁτὲ γὰρ Ζ10- 

λύευκτος διετίϑετο ταῦτα. παρῆν μὲν ἡ τούτου γυνὴ, καὶ δη- 
΄, ᾿ - ᾿ ΄ 2 "4 2, ᾿ Ε ᾿ 

λονῦτι τας τοῦ πατρὸς διάϑηκας ἀπήγγειλεν, ἄλλως τ΄ εἰ καὶ 

μηδὲν ἴσον εἶχεν, ἀλλ᾽ ἐν ἅπασιν ἠλαττοῦτο᾽ παρεκλήθη δ᾽ 
αὐτὸς οὗτος, ὥστε βηδὲ τοῦτ᾽ εἶναι λέγειν, ὡς λάϑρα καὶ ἰδίᾳ 

10 πρυψάμενοι τούτους ἐπράττομεν ταῦτα. παραμαλούμενος 'γὰρ 
ἔφησεν, αὐτὸς μὲν ἀσχολίαν ἄγειν, τὴν δὲ γυναῖκ᾽ ἐξαρκεῖν 
τὴν αὑτοῦ παροῦσαν. τί ἔτι λοιπόν ; ἀπαγγείλαντος ᾿Αφιστογέ- 
γους αὐτῷ περὶ ἁπάντων τούτων ἀκριβῶς, οὐδ᾽ ἐνταῦϑ᾽ οὐ- 

15 δένα φαίνεται λόγον ποιησάμενος, ἀλλ᾽, ἐπιβιοῦντος μετὰ ταῦ- 
- . ΄ » Ἢ , ' Θὲ. ἢ » 3 3 ΄ 

τὰ τοῦ Πολυευχτου πλεῖον ἡ πένϑ' ἡμέρας, οὔτ ἡγανάπτησεν 
-»“ 3 ΄. »" 

εἰσελθὼν, οὐδ᾽ ἀντεῖπεν οὐδὲν, οὔϑ᾽ ἡ γυνὴ, παροῦσα ἐξ ἀρ- 
»" ᾽ 

χῆς ἅπασι τούτοις. ὥστ᾽ οὐκέτι Πολύευκτος αὐτὰ πεισϑεὶς 
τ 2 -Ἷ.. » 9 - ί 

φο ἐμοὶ κατεχαρίζετο, ὡς ἔοιγεν, αλλ΄ ὑμεῖς αὐτοί. ταῦτα τοίνυν, 
Ἂ - -" εὖ ἄνδρες δικασταὶ, μεμνημένοι σαφῶς, ἐὰν ἄρα τι περὶ αὐτῶν 

“ 3 - - 3 

ἐγχειρῇ γυνὶ διαβάλλειν, ἀντίϑετε. πρῶτον δ᾽, ἵν᾽ εἰδῆτ᾽ ἄκρι- 
βῶς, ὅτι τοῦτον τὸν τρύπον ἔχει» τῶν μαρτύρων ἀκούσατε. 
λέγξ. 

-- 
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ΡῈ ΞΡ, Σ. ἐπ γ}95 

Οὐχοῦν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῶν μὲν χιλίων δραχμῶν ὡς 

δικαίως καὶ προσοφειλομένων ἀπετίμησέ μοι τὴν οἰκίαν ὁ 170- 

λύευχτος, αὐτὸς οὗτος μοι μαρτυρεῖ καὶ ἡ τούτου γυνὴ πρὸς 1084 

τοῖς ἄλλοις τούτοις τοῖς μεμαρτυρηκόσι, συγχωροῦντες τότε 

καὶ οὔτε πρὸς τὸν Πολύευκτον ἀντειπόντες, ἐπιβιοῦντα τοσαύ- 

τας ἡμέρας, οὔτε πρὸς τὸν ᾿Αριστογένην, ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤκουσαν. 5. 

ἀλλὰ μὴν, εἴ γε δικαίως ἀπετιμήϑη, μεμνημένοις τοῦ νόμου 

κατὰ μὲν τοῦϑ᾽ ὑμῖν οὐκ ἔστιν ἀποψηφίσασϑαι Σπουδίου. 

σκέψασϑε δὲ δὴ καὶ περὶ τῶν εἴκοσι μνῶν, ἃς οὐκ ἐπαναφέρει. 

καὶ γὰρ ἐνταυϑοῖ πάλιν αὐτὸς οὗτος μέγιστος ἔσται μου μάρτυς, 10 

οὐ λόγῳ μὰ Δία, ὥσπερ νῦν, ἀντιδικῶν, (τουτὶ μὲν γὰρ οὐδὲν 

τεκμήριόν ἐστιν,) ἀλλ᾽ ἔργῳ περιφανεῖ, τί ποιῶν, ὦ ἄνδρες 

δικασταί; τούτῳ γὰρ ἤδη προσέχετε τὸν νοῦν, ἕν᾽, ἐὰν ἄρα 

τολμᾷ τι παὶ περὶ τῆς μητρὸς τῶν γυναικῶν βλασφημεῖν ἢ περὶ 

τῶν γραμμάτων, εἰδύτας ὑμᾶς μὴ δύνηται λέγων ἐξαπατᾷν. ταὺυ- 15 

τὶ γὰρ τὰ γράμματα κατέλιπε μὲν ἡ Πολυεύκτου γυνὴ, καϑά- 

περ εἶπον ὀλίγῳ πρότερον᾽ ὁμολογουμένων δὲ τῶν σημείων 

καὶ παρὰ τῆς τούτου γυναικὸς καὶ παρὰ τῆς ἐμῆς, ἀμφότεροι 

παρόντες ἀνοίξαντες ἀντίγραφά τ᾿ ἐλάβομεν κἀκεῖνα πάλιν πα- 20 

τασημηνάμενοι παρ᾿ ᾿“ριστογένει κατεϑέμεϑα. τοῦτο δὴ, τοῦτο, 

ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μάϑετε πρὸς ϑεῶν. ἐνῆσαν μὲν γὰρ αἱ δύο 

μναῖ, ἣ τιμὴ τοῦ οἰκέτου, καὶ οὐ τοῦτο μόνον ὃ Πολύευκτος 

αὐτῷ ἀποθνήσκων ἐγκέκληκεν " ἐνῆσαν δ᾽ αἱ χίλιαι καὶ ὀχτωκό- 25 

σιαν [δραχμαί]. ταῦτα δ᾽ ἀναγνοὺς, εἰ μὲν μηδὲν αὐτῷ προσ- 

κε, μηδ᾽, ἀληϑῆ τὰ γεγραμμένα ἦν, τί δή ποτ᾽ οὐκ εὐϑὺς 

ηἠγωνάκτενι περὶ αὐτῶν ; τί δὲ συνεσημαίνετο πάλιν τὰ μηδὲν 

ὑγιὲς ἔχοντα μηδ᾽ ἀληϑῆ γράμματα; τουτὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν εἷς δή- 1095 

που μὴ πᾶσιν ὁμολογῶν τοῖς γεγραμμένοις ποιήσειεν. ἀλλὰ 

μὴν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦτό γε δεινὸν δήπου, εἶ πρὸς τὰ 

συγκεχωρημένα ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων ἐξέσται νῦν ἀντιλέγειν, καὶ 

μηδὲν σημεῖον ὑμῖν ἔσται, διότι πάντες ἄνϑρωποι πρὸς τὰ μήτ᾽ 6 

ἀληθῆ μήτε δίκαια τῶν ἐγκλημάτων οὐ κατασιωπᾷν, ἀλλὰ πα- 

ραχρῆμα ἀμφισβητεῖν εἰώϑαμεν, μὴ ποιήσαντες δὲ ταῦτα, ἂν 

ὕὥστεοον ἀντιδικῶσι, πονηροὶ παὶ συκοφάνται δοκοῦσιν εἶναι. 

ταῦτα μὲν τοίνυν Σπουδίας οὐδὲν ἧττον ἐμοῦ γιγνώσκων, ἀλλ᾽, τὸ 

οἶμαι, καὶ ἀκριβέστερον, ὅσῳ καὶ πυκνότερον ἐνταυϑοῖ παρέρ- 

χεται, πᾶσιν ἐναντία τοῖς πεπραγμένοις ἑαυτῷ λέγων οὐκ αἷ- 
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΄ ί λλά ἡ »“ ὃ ΄ Υ̓ δό σχύνεται. καῖτον πολλάκις ὑμεῖς ἕν μόνον σκευώρημα συνειδότες, ν᾽, -" -»" 15 τούτῳ κατὰ τῶν ἄλλων τῶν ἐγκαλουμένων ἐχρήσασϑε τεκμηρίῳ" ’ Φ.. ὧν ΝΕ δ᾽ ἐπ - ᾿ ΕῚ , ὃ ’, 

τουτῷ δ᾽ ἅπανϑ᾽ ὑφ τ ἐν συμβέβηκεν ἐξελέγχεσϑαι. καί μοι ΄ 
τὶ ΕΎΔΛΓ ὦ 

-“ -" 
λάβε τὴν μαρτυρίαν, ὡς ὡμολογεῖτο τε τότε τὰ σημεῖα τῶν γραμμάτων ὑπὸ τῆς τούτου γυναικὸς καὶ νῦν ὑπὸ Σπουδίου κατασημανϑέντα κεῖται. 

90 ἬΕΎΡ  ΡΕ Ν᾽ 

΄ ᾿ » - 3 , τ -» 4 Τούτων τοίνυν σαφῶς οὕτως ἀποδεδειγμένων, ἡγοῦμαι μὲν .Σ εἰ ἀ ᾿ ͵ οὐδὲν ἔτι δεῖν πλείω λέγειν" ὅπότε γὰρ καὶ νόμους ἔχω παρα- 
σχέσϑαι, καὶ μάρτυρας ἁπάντων τῶν εἰρημένων, καὶ τὸν ἀντί- ἣ Ξ » ΄ “ 25 δικον αὐτὸν ὁμολογοῦντά μοι, τί δεῖ μακρῶν ἔτι λόγων; ὅμως ΡΣ 

-“Σ“᾽ 
»" 

- δ΄, ἂν ὥρα περὶ τῆς προικὸς ἀγανακτῇ καὶ φάσκῃ πλεονεκτεῖ. » ; -" ΄ 2ροι : 2! Ἵ σϑαι ταῖς χιλίας δραχμαῖς, ψεύσεται" οὐδὲν γὰρ ἔχων ἕλαττον 3 » ᾿ ΉΝΕῚ 32η. » ἶν Ἀ. 4 δ ρνια, 2, ἀμφισβητεῖ πρὸς αὐτὰς, ἀλλὰ πλεῖον, ὡς αὐτίχ υμῖν ξσταε 
- ᾽ -»" 1086 φανερόν. οὐ μὴν ἀλλ᾽, εἰ πάντα ταῦϑ᾽ ὡς ἀληϑῶς συνέβη, ᾽ ΄, ’ 24 ᾿ ς Ξ Δ ι Ξ οὐ δήπου δίκαιον ἐμὲ τὴν ομολογηθϑεῖσαν προῖχα μὴ λαβεῖν, ᾽᾽ » ," - ΄ ΕῚ Π 3, ᾿ ΄ εἰπερ ὄφελος τι τῶν νόμων ἐστὶν, οὐδέ γε τὸν Πολυευχτον, εἶ » ᾿ ΄ - « 94.7 - Η ’, » τῶν ϑυγατέρων ἐβούλετο τῇ μὲν ἐλάττω, τῇ δὲ πλείω προῖκ - » 

3 - ᾿ ᾿ 5. ἐπιδοῦναι, διακωλυϑῆναν νυνί. σοὶ γὰρ αὐτῷ μὴ λαμβαᾶνειν 
ἐξῆν, ὦ Σπουδία, μὴ προστιϑεμένων, ὥσπερ ἐμοὶ, τῶν χιλίων: 3 ᾿ 3 4 - 2 ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔλαττον εἶχες, ὡς ἐγὼ διδάξω. πρῶτον δ᾽, ἐφ᾽ οἷς ἐξέδοτο, τούτων λάβε μοι τὴν μαρτυρίαν. 

10 ΠῚ Δ Ρ  Πἢ 

Πῶς οὖν οὐδὲν ἔλαττον ἔχει, φήσει τις, εἶ τούτῳ μὲν ἕν 
ταῖς τετταράκοντα μναῖς ἐνετιμᾶτο τὰ χρυσία καὶ τὰ ἱμάτια τῶν 
χιλίων, ἐμοὶ δ᾽ αἵ δέκα μναῖ χωρὶς προσαπεδίδοντο; τοῦτο δὴ 

15 καὶ μέλλω λέγειν. ὃ μὲν γὰρ [δὴ] Σπουδίας, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταὶ, παρὰ τοῦ “εωκράτους ἔχουσαν τὰ χρυσία καὶ τὰ ἱἕμάτια 
τὴν γυναῖκ᾽ ἔλαβεν, ὧν ὃ Πολύευκτος προσαπέτισε τῷ «Δεωκρά- 
τειν πλεῖον ἢ χιλίας " ἐγὼ δ᾽, ἅπερ ἔπεμψέ μοι χωρὶς τῆς προι- 

30 κὸς, ὅσ᾽ ἔχω μόνον, πρὸς τὰ τούτῳ δοϑέντα ἐὰν τιϑῇ τις, 
εὑρήσει παραπλήσια χωρὶς τῶν εἰς τὰς χιλίας ἀποτιμηϑέντων,. 
ὥστ᾽ εἰκότως ἐν ταῖς τετταράκοντα μναῖς ἐνετιμᾶτο ταῦϑ᾽, ἅπερ 
ἀπετετίκει τῷ “εωκράτει καὶ πλείω τῶν ἐμοὶ δοϑέντων ἦν. καί 

36 μοι λάβε πρῶτον μὲν τὴν ἀπογραφὴν ταυτηνὶ, καὶ λέγε αὐτοῖς 



ΠΈΟΣ ΣΙ ΓΟΥΩΙ͂ΨΑ͂ΣΝ. δ !’ 

- - ΓΗ, δ. ὃν " ᾿ }] - ΜΝ - 

νῦν, ἅπερ ἕκατερος ἡμῶν ἔχεν», μετὰ δὲ ταῦτα τὴν τῶν διαιτη- 

» , “9 ὃς ἡ “ " δ ’ ΄ 2», 

τῶν μαρτυρίαν, ἵν εἰδῶσιν, ὅτι καὶ πολλῷ πλείω χρήματ᾽ ἔχει, 

, 
,’ὔ 

καὶ περὶ τούτων ὃ “Δεωκράτης ἐνεκάλει, καὶ κατὰ ταῦτα ἔγνω- 

σὰν οἵ διωιτηταί, λέγε. 

ἈΠΟΓΡΑΦΗ. ΜΑΡΤΥΡΊΛΑ. 1087 

35 " Ξ ᾽ » ει ᾿ ᾽ » 

Δρ᾽ οὖν οὐ φανερῶς οὗτος μὲν ἔχει τετταράκοντα μνᾶς 
Ἁ -" 

» 

τὴν προῖκα πάλαι, ἐγὼ δὲ τὰς μὲν τριάκοντα μνᾶς, καϑάπερ 
ι 4 . 

7 

οὗτος, τὰς δὲ χιλίας οὐ μόνον ὕστερον οὐκ ἐχομισάμην, ἀλλὰ 5 

καὶ νυνὶ κινδυνεύω περὶ αὐτῶν ὡς ἀδίκως ἔχων; διὰ ταῦτα 

μέντοι. Σπουδίας, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῖς φίλοις οὐκ ἐβούλετο 
3 -»" - 

ἐπιτρέψας ἀπαλλαγῆναι τῶν πρὸς ἐμὲ ἐγκλημάτων, ὅτι συνέ- 
3 - " , 3 - ’ 

βαινεν αὐτῷ ταῦτα πάντ᾽ ἐξελέγχεσθαι. πᾶσι γὰρ τούτοις παρα- 10 

γεγενημένοι καὶ σαφῶς εἰδύτες οὐκ ἐπέτρεπον ἂν αὐτῷ λέγειν 
ΓΥ , ὰ » δ» Ε] " , »" ᾽ » ᾿ 

ὕ τι τύχοι" παρ᾽ υμῖν ὃ οἴεται ψευδύμενος ἐμοῦ τἀληϑὴ Ζέ- 
φ » σιὼ 

γοντος περιγενήσεσϑαι. καίτοι περὶ ὧν ἐγκαλῶ πάνϑ᾽ ὑμῖν 

Δ ρα ἡ, - δ -" νος ΤΣ ΣᾺ ᾿ 2. 59 δ ι 

ἀπέδειξα σαφῶς, ὡς οἷος τ΄ ἣν αὐτος᾽ τοὺς δ᾽ εἰδότας οὑτοσὶ 15 

ε ϑ Ξ 

ἔφευγεν, οὐχ ἡγούμενος ἐνεῖναν παραλογίσασϑαι. μὴ τοίνυν, ὦ 

ἄνδρες δικασταὶ δ᾽ ὑμεῖς ἐπιτρέπετε αὐτῷ ψεύδεσϑαι καὶ 
θες , Μή μ θ εξ ῃ τὴν 

’ 
» 

Α ΄ 

διαβάλλειν μεμνημένον τῶν εἰρημένων᾽ ἴστε γὰρ πάνϑ᾽ ὡς ἐγέ- 

} Ἶ,) , ᾿ ᾿ 3.} “ ᾽ , 

γνετο, πλὴν εἴ τι παρέλιπον ἐγὼ πρὸς ὀλίγον ὕδωρ ἀναγκαζο- 50 

μενος λέγειν. 

"πὰ οὐ ..-Ὁὺὕὕὕ5...ὕ00ὦὕ0ὺ.00.ϑῳϑδϑὲζ
«Ὁρϑϑδϑσ. ἀμδδδα ἀὐτὐὐσσοὐὐὩὌρΓΎρπτ 

μόν: 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΦΑΩΑ,ΙΝΙΠΠΟΝ 

ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩ͂Σ ΔΟΓΡΟΥ. 

" ᾿ 

οΟ μὲν λύγος οὐκ ἀναφέρεται παρά τινων εἰς τὸν Δημοσϑέ- 
. καὶ ἢ ἤθε , Ξ , ι ας ὦ 

γὴν, τυποϑεσιν δὲ ἔχει ταύτην. ἦν συνταγμὼ παρὰ τοῖς “4ϑη- 

ναίοις τριακοσίων ἀνδρῶν κατὰ τὸν πλοῦτον ἐξειλεγμένων, οἷς 

» -»" ᾿ , 
» 

ἐνέκειντο τῶν λειτουργιῶν αἵ μείξονες. νόμος δὲ ἐδίδου τῷ 1088 

πεπονηκότι τούτων ὑπεξελϑεῖν ἐκ τοῦ συντάγματος, εἴ. τινὰ 

ἂν μ 
᾿ δ 

ξαυτοῦ πλουσιώτερον σχολάζοντα ἐπεδείκνυε. καὶ εἶ μὲν ὁ προ- 
- 

3 

βληϑεὶς ὡμολόγεν πλουσιώτερος εἶναν, εἰς τοὺς τριακοσίους ἄντι- 6 
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᾽ - 3 - πκαϑίστατο" εἰ ὃὲ ἠρνεῖτο, τὴν οὐσίαν ἀντεδίδοσαν. νῦν τοίνυν 
εἷς τῶν τριακοσίων πεπονηκέναι λέγων καὶ εἶναι πένης ἐπὶ Φαί- 
νιππὸν ἐλήλυϑε, καὶ τῆς οὐσίας εἰς ἀντίδοσιν ἥκουσι. περὶ δὲ 

» - 
3 » 10 τούτων ἐγκαλεῖ τῷ Φαινίππῳ, ὡς οὐδὲ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 

3 οὐσίας δεδωκότι κατὰ τὸν προσήκοντα χρόνον, ἀλλ ὕστερον 
»" - »" 3 Θ - πολλῷ, τά τε σημεῖα τῶν οἰκημάτων ἀφῃρηκότι ὑπὲρ τοῦ δια- 

- - ΕῚ δ ᾿Ν ᾿ - ᾽ (λ λλ Ἁ λ , φορῆσαι τῶν ἔνδον τινὰ καὶ ψευδῶς ὀφείλειν πολλὰ π αττομένῳ. 

ΤΗΜΠΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
Ο ΠΡΟΣ ΦΑΦΙΝΙΉ Π ΟὟ 

ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ ΛΟΓΟΣ. 

Το μὰ κἀγαθὰ γένοιτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρῶτον μὲν ὑμῖν 
ἅπασιν, ἔπειτα δὲ καὶ Σόλωνι τῷ νομοϑετήσαντι τὸν περὶ τῶν 
ἀντιδόσεων νόμον. εἰ μὴ γὰρ οὗτος ἡμῖν σαφῶς διώρισε, τί 

ὅ πρῶτον δεῖ ποιεῖν τοὺς ἀντιδεδωκότας, καὶ τί δεύτερον, καὶ 
τἄλλα δ᾽ ἐφεξῆς, οὐκ οἶδ᾽, ὅποι προῆλϑεν ἂν ἡ τουτουὶ Φαι- 
νίππου τόλμα, ὅπου καὶ νῦν, ἅπαντα ταῦτα προλέγοντος ἡμῖν 10ϑϑτοῦ νόμου, ὅμως οὐδὲν φροντίσας τῶν ἐν αὐτῷ γεγραμμένων 
δικαίων, ἀντὶ μὲν τοῦ τριῶν ἡμερῶν ἀφ᾽ ἧς ὥμοσε τὴν ἀπό- 
φανσιν δοῦναί μοι τῆς οὐσίας τῆς αὑτοῦ κατὰ τὸν νόμον, ἢ), 5 εἰ μὴ τότε ἐβούλετο, τῇ γε ἕχτῃ δοῦναι τοῦ Βοηδρομιῶνος μη- 
νὸς, ἣν δεηϑείς μου ἔϑετο καὶ ἐν ἡἣ ὡμολόγησε δώσειν τὴν ἀπόφανσιν, οὐδέτερα τούτων ἐποίησεν, ἀλλὰ καταφρονήσας ἀμ- 
φοτέρων καὶ ἡμῶν καὶ τοῦ νόμου δευτέρῳ μηνὶ ἔδωκε, δυοῖν 
ἢ τρισὶν ἡμέραις πρότερον τῆς εἰς τὸ δικαστήριον εἰσόδου, τὸν 10 δ᾽ ἄλλον ἅπαντ᾽ ἐκποδὼν ἦν χρόνον, ἀντὶ δὲ τοῦ τὰ σημεῖα 
ἐᾷν τῶν οἰκημάτων, ἃ παρεσημῃνάμην, ἐλϑὼν εἰς ἀγρὸν ἀνέῳξε, 
"αὶ τὰς κριϑὰς ἐξεφόρησε καὶ τἄλλα, ὥσπερ ἐξουσίαν δεδωκότος αὐτῷ τοῦ νόμου ποιεῖν ὕ τι ὧν βούληται, καὶ μὴ ὡς δίκαιόν 15 ἔστιν. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἥδιστ᾽ ἂν μὲν ἐμαυτὸν εἶδον 
εὐτυχοῦντα ὥσπερ πρότερον τῇ οὐσίᾳ καὶ μένοντα ἐν τοῖς Τρια- 
«οσίοις ἐπειδὴ δὲ, τὰ μὲν τῆς κοινῆς ἀτυχίας μετασχὼν τοῖς 



ΠΡΟΣ ΦΑΙΝΊΙΠΠΟ Ν. 153 

Σ » ᾿" Νν 3 
ἄλλοις τοῖς. ἐργαζομένοις ἐν τοῖς ἔργοις, τὰ ὃ ἰδίῳ μεγάλαις 

39 4 ᾿ 3 

σπτεριπεπτωκὼς ζημίαις, ἀπολώλεκα τὴν οὐσίαν, καὶ τὸ τελευ- 
-" - -»" ΄ ΞΨ 

ταῖον νῦν ἐμὲ δεῖ τῇ πόλει τρία τάλαντα καταϑεῖναι, τάλαντον 
᾿ " , , ', 6 , 9. » ὃ 

κατὰ τὴν μερίδα, (μετέσχον γὰρ, ὡς μή ποτ᾽ ὥφελον, κἀγὼ 
- ΓΝ ᾽ »-ἢ " " 

τοῦ δημευϑέντος μετάλλου,) ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰς τὴν ἐμὴν τάξιν 
-" ΄ - - »» 

πειρᾶσϑαι καϑιστάναι τὸν οὐ μόνον ἐμοῦ νῦν ὄντα πλουσιώτε- 
9. , 3 4 

ρον, ἀλλὰ καὶ πρότερον, καὶ οὐδὲ πώποτε οὐδὲν λελειτουργηκότα 
» » - , Ψ - ’ 

ὑμῖν οὐδ᾽ εἰσενηνοχύτα τῇ πόλει. δέομαι οὖν ὑμῶν ἁπάντων, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐὰν ἐπιδεικνύω Φαίνιππον τουτονὶ καὶ παρα- 

βεβηκότα τὰ ἐν τοῖς νόμοις δίκαια καὶ πλουσιώτερον ὄντα ἐμοῦ, 
» , - "» , ᾿ 3 ΚΞ 

βοηϑῆσαί μοι καὶ τοῦτον εἰς τοὺς Τριακοσίους ἀντ᾽ ἐμοῦ κατα- 
στῆσαν" διὰ τοῦτο γὰρ οἵ νύμον καϑ' ἕκαστον ἔτος ποιοῦσι τὰς 

, » » »" .ἢ ᾿Ψ “« 

ἀντιδόσεις, ὅτι τὸ διευτυχεῖν συνεχῶς τῇ οὐσίᾳ οὐ πολλοῖς τῶν 
- , Ἵ!} ἥν - 1:8 Β΄ “ ᾿ ΄ 

πολιτῶν διαμένειν εἴϑισται. ἐξ ἀρχῆς δ΄ ὑμῖν ἀπαντὰ τὰ γενύ- 
3 , »" ᾿ - 

μενα περὶ τὴν ἀντίδοσιν διηγήσομαι. τοῦ γὰρ Πεταγειτνιῶνος 

μηνὸς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῇ δευτέρᾳ ἱσταμένου ἐποίουν οἵ 
“- Α ᾽ Ω 

στρατηγοὶ τοῖς Τριακοσίοις τὰς ἀντιδόσεις. ἐν ταύταις ἐκάλεσα 
κατὰ τὸν νόμον Φαίνιππον τουτονί. καλέσας δὲ καὶ παραλαβὼν 

-" ν᾿ ᾽ ΄ 
τῶν οἰκείων τινὰς καὶ φίλων ἐπορευύμην Κυϑήραδε εἰς τὴν 

3 -»" - 

ἐσχατιὰν αὐτοῦ. καὶ πρῶτον μὲν περιαγαγὼν τὴν ἐσχατιὰν [αὖὐ- 
Π Ἢ ᾿ ς ’ ’ ι 

τοὺς}, πλέον ἢ σταδίων οὖσαν τετταράκοντα, κύκλῳ ἔδειξα καὶ 

διεμαρτυράμην ἐναντίον Φαινίππου, ὅτι οὐδεὶς ὕρος ἔπεστιν 
ἐπὶ τῇ ἐσχατιᾷ" εἰ δέ φησιν, εἰπεῖν ἐκέλευον αὐτὸν ἤδη καὶ 

ω Ω ᾷ «ὧν - ᾿ δεῖξαι, ὁπῶς μὴ ὕστερον ἐνταῦϑα χρέος γενόμενον ἀναφανή- 

σοιτο ἐπὶ τῷ χωρίῳ. ἔπειτα παρεσημῃνάμην τὰ οἰκήματα, καὶ 
- ἐ ᾽ ιν 5" ν΄ «φ4 » ΒΥ [χ τοῦτον ἐκέλευον εἰς τἀμὰ βαδίξειν. μετὰ δὲ ταῦτα ἠρύμην, ὕπου 

δι τω 3 Ξ3 
ὁ σῖτος εἴη ὁ ἀπηλοημένος. ἦσαν γὰρ, νὴ τοὺς ϑεοὺς καὶ τὰς 

᾿ Ε » 
ϑεὰς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δύο ἅλῳ αὐτόϑι, μικροῦ πλέϑρου ἕκα- 

δ Ε » - 
τέρα. ὃ δὲ ἀπεκρίνατό μοι, ὅτι ὃ μὲν πεπραμένος εἴη τοῦ σίτου, 
δ » - 

ὁ δὲ ἔνδον ἀποκείμενος. τέλος δ᾽, ἵνα μὴ μακρολογῶ, κατα- 
΄ ’ ᾿ ΄ 

στησας φυλάττειν ἔνδον τινὰς, καὶ νὴ 4ἰ᾽ ἀπειπὼν καὶ κωλύ- 
᾿Ὶ 3 ᾿ --ν - » ᾿ 

σας τοὺς ὀνηλάτας μὴ ἐξάγειν τὴν ὕλην ἐκ τῆς ἐσχατιᾶς, (πρὸς 
᾿ »Ἥ Βυ.» -" ᾿ δ κ᾿ ΕΣ ΄“ 

γὰρ τῇ ἄλλῃ οὐσίᾳ τῇ Φαινίππου, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ αὕτη 

πρόσοδος μεγάλη ἐστὶν αὐτῷ, ἐξ ὄνοι δι᾿ ἐ 7 ὑλαγωγοῦσι 9 ς μεγάλη ἐστὶν αὐτῷ, ἐξ ὄνον δι ἐνιαυτοῦ ὑλαγωγοῦσι, 
" , Ξ , ΕῚ ΄ ᾿ » δ , 

πκαὺ λαμβάνει οὗτος πλέον ἢ δώδεκα δραχμὰς τῆς ἡμέρας.) τού- 
3 , Εν δ 

τοις ἀπειπὼν, ὥσπερ λέγω, τῆς ὕλης μὴ ἅπτεσϑαι, καὶ ἐπαγ- 
ὡ ᾽ 

γείλας ἐπὶ τὰ ἱερὰ Φαινίππῳ κατὰ τὸν νόμον ἀπαντᾷν, ὠχύμην 
3 , , - Ξ5' » , 
ἀπιὼν εἰς ἄστυ. πρῶτον μὲν οὖν τῶν εἰρημένων τὰς μαρτυρίας 
ΝΣ : » , ΞΣ ͵ 

ὠμῖν. παρέξομαν" ἔπειτα καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀκπούσεσϑε πάσας 
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10 τὰς ἀληϑείας. τουτονὶ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, Φαίνιππον 
εὑρήσετε εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἀρξάμενον τοῦ μηδὲν 
δίκαιον ποιεῖν. παρεσημῃνάμην τὰ οἰκήματα, τοῦ νόμου μοι 
δεδωκότος οὗτος ἀνέῳξε. καὶ τὸ μὲν ἀφελεῖν τὸ σημεῖον ὅμο- 

15 λογεῖ, τὸ δὲ ἀνοῖξαι τὴν ϑύραν οὐχ ὁμολογεῖ, ̓ ὥσπερ ἂν ἄλλου 
τινὸς ἕνεκα τὰ σημεῖα ἀφαιροῦντας ἢ τοῦ τὰς ϑύρας ἀνοῖξαι. 

ἔπειτα ἀπεῖπον τὴν ὕλην μὴ ἐξάγειν" ἐξῆγεν οὗτος ἁπάσας τὰς 
ἡμέφας πλὴν ἐκείνης, ἐν ἡ ἐγὼ ἀπεῖπον. χρέος οὐδ᾽ ὁτιοῦν 

“0 ὠφείλετο ἐπὶ τῇ ἐσχατιᾷ" νῦν οὗτοῦ ἀποφαίνει πολλά. ἁπλῶς 

ποιεῖ ὅ τι ἂν βούλοιτο, οὐχ ὃ τι ἂν οἵ νόμον κελεύωσι. λέγε 

τὰς μαρτυρίας, πρῶτον μὲν τὰς ὑπὲρ τοῦ μετάλλου, ἔπειτα καὶ 
τὰς ἄλλας. 

ΠΥ ΜΒ δ. τι ν  ἢ 

925 Ὃ μὲν τοίνυν εὐθὺς τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὰς ἀντιδόσεις 
»ὕ 3 » 3 ΄ 

ἤρξατό μὲ Φαίνιππος ἀδικεῖν, ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
καὶ ἐμοῦ καὶ τῶν μαρτύρων. τὰ δὲ μετὰ ταῦτα γεγενημένα οὐκ 
ἔτ᾽ εἰς ἐμὲ μόνον αὐτῷ ἡμάρτηται, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς νόμους, 

1049 ὑπὲρ ὧν ὑμῖν ἅπασι σπουδαστέον ἐστίν. ὀμόσας γὰρ τῇ ἕνδε- 
κάτῃ τοῦ Βοηδρομιῶνος μηνὸς ἀποφαίνειν ὀρϑῶς καὶ δικαίως 
ἅπασαν τὴν οὐσίαν, τοῦ νόμου διαῤῥήδην λέγοντος τριῶν ἡμε- 
ρῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν ὀμόσῃ διδόναν τὴν ἀπόφανσιν, ἐδεῖτό μου 

5 προσελϑὼν πρὸ τοῦ δικαστηρίου μετὰ Πολυεύκτου τοῦ Κριωέως 
καὶ ἑτέρων τινῶν, πρῶτον μὲν περὶ διαλύσεως συνελθεῖν ξαυτῷ" 

΄ 3 -» 

πάντα γάρ μοι τὰ δίκαια ποιήσειν᾽ ἔπειτα τὴν ἀπόφανσιν τῆς 
5...) 3 , ᾿ ᾿ ΓΕ. ἢ ἀ 2 , 2 -» ᾿ 

οὐσίας ἀναβαλέσϑαν μὴ πολλὰς ἡμέρας" οὐ γὰρ ἀγνοεῖν μου τὰ 

10 πράγματα. ἡγησάμενος δ᾽ ἐγὼ καὶ μετρίου καὶ ἀπράγμονος εἶναι 
, 

πολίτου μὴ εὐθὺς ἐπὶ κεφαλὴν εἰς τὸ δικαστήριον βαδίζειν, 
ἐπείσϑην, (τί γὰρ δεῖ μακρολογεῖν;) τὴν μὲν σύνοδον ταύτην 

»" »νἭ 23 » ᾿ - 
τὴν περὶ τῶν διαλύσεων τῇ ὀγδύῃ φϑίνοντος τοῦ Βοηδρομιῶνος 

- ᾽ » 3 15 μηνὸς ὁμολογῆσαι πονήσασϑαι, τὴν δ᾽ ἀπόφανσιν τῆς οὐσίας 
- 3 -» 

τῇ ἕκτῃ φϑίνοντος. τυχὼν δὲ τούτων ἀμφοτέρων παρ᾽ ἐμοῦ Φαί- 
ΠΩ ΠῚ δι.» » δ “ θα δ ,ἅ 

γιππὸος οὐδ εἰς ἑτέραν τῶν ἡμερῶν ἀπήντησεν, αλλ ἀνϑ' 
φ' ΄ ’ Ὡ ᾿ δ'ω ᾿] [ Α 

ἑνὸς δύο νόμους ἥκει πρὸς ὑμᾶς παραβεβηκὼς, ἕνα μὲν τὸν 
, » ς - 3 ΚΗ Ἵν 3.. ἃ ᾿ ϑι δ , 

40 κελευοντὰ τριῶν ἡμερῶν ἀφ ἧς ἂν ομοσῇῃ νη οὐσίαν ἀποφαί- 

ψειν, ἕτερον. δὲ τὸν κελεύοντα πυρίους εἶναι τὰς πρὸς ἀλλήλους 

ὁμολογίας, ἃς ἂν ἐναντίον μαρτύρων πονήσωνται. καίτοι, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, τίς οὐκ οἷδεν ὑμῶν, ὅτι ὁμοίως ἥ τε ἐν τῷ 
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νόμῳ γεγραμμένη ἡμέρα κυρία ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων 95 
συγχωφηϑεῖσα; . πολλάκις γὰρ παρά τὲ τοῖς νόμοις γεγραμμένης 

τριακοστῆς ἡμέρας ἑτέραν ἡμῖν αὐτοῖς συγχωρήσαντες ἐϑέμεϑα, 
παρά τε ταῖς ἀρχαῖς ἁπάσαις καὶ δίκας καὶ κρίσεις ἀναβάλ- 
λονται τοῖς ἀντιδίκοις οἵ ἄρχοντες, συγχωρησάντων ἐκείνων ἀλ. 1043 
λήλοις" ὧν εἴ τις ἄκυρον ἡγήσαιτο δεῖν εἶναι τὴν πρὸς ἀλλή- 
λους ὁμολογίαν, μισήσαιτ᾽ ἂν αὐτὸν ὡς ὑπερβάλλοντα συκο- 
φαντίᾳ. Φαίνιππος τοίνυν, ὥσπερ τοῦ νύμου προστάττοντος 5 

μηδὲν ποιεῖν ὧν ὧν ὁμολογήσῃ τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας 
ἀφ᾽ ἧς ὡμολόγησεν ἐπί τε τὰς διαλύσεις ἀπαντήσεσθαι, καὶ 
τὴν ἀπόφανσίν μοι τὴν αὑτοῦ δώσειν, καὶ τὴν παρ᾽ ἐμοῦ λήνε- 

σϑαι, "οὐδὲ πώποτ᾽ ἀπήντησεν. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἐπειδὴ τοῦτον 10 
ἑώρων οὐ προσέχοντά μοι τὸν νοῦν οὐδὲ τοῖς νόμοις, εἰς τὸ 
στρατήγιον ἔδωκα τὴν ἀπόφανσιν" οὗτος δ᾽, ὕπερ καὶ μικρῷ 
πρότερον εἶπον, πρώην ἔδωπέ μοι βιβλίον, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ) βου- 

λόμενος δοκεῖν μὲν δεδωκέναι τὴν ἀπόφανσιν, μὴ ἔχειν δέ μὲ 15 
τοῖς ἐν αὐτῷ γεγραμμένοις ὃ τι χρήσομαι. χρὴ δ᾽, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, μὴ τοῖς ἰσχυροτέραν νομίζουσι τῶν νύμων τὴν αὐτῶν" 
βδελυρίαν εἶναι, πλέον τούτοις τοῦ δικαίου νέμειν" εἰ δὲ μὴ, 
πολλοὺς ποιήσετε τοὺς καταγελῶντας τῶν ἐν τοῖς νόμοις γεγραμ- 
μένων δικαίων ἀλλ᾽ ἐκείνοις βοηϑεῖν, οἵτινες ὧν τὴν τῶν νόμων 90 

φωνὴν ὑμετέραν εἶναι νομίζωσι, καὶ τὴν ὑμετέραν ταύτην τὴν 
εἰς τὸ δικαστήριον ὑπὲρ τῶν ἠδικημένων εἶναι νομίζωσι, μὴ 
τῶν ἠδικηκότων. λέγε τῶν ἀρτίως εἰρημένων τὰς μαρτυρίας 
καὶ τοὺς νόμους. 25 

ΡΥ ΟΜ ΟΥ 

Τοιαῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πεπονϑὼς ἐγὼ ὑπὸ 
Φαινίππου ἀπεγραψάμην πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ταύτην τὴν ἀπο- 

γφαφήν. λέγε: 

τἀν νυ θὰν ἐν ἀωδ, ὧν Πὰν 1044 

"»" 3 - "" Πῶς οὖν ἄλλως πρὸς τῶν ϑεῶν καὶ δαιμόνων, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, ἐπιδεικνύειν ὑμῖν δεῖ Φαίνιππον ἔνοχον ὄντα τοῖς 
3 “.. ὦ ᾽ὔ ΕῚ » ΕῚ ᾿ , 3. τ 

ἀνεγνωσμένοις, ἢ ὅνπερ τρύπον ἐγὼ νῦν ἐπιδεικνύω; ἀλλ᾽ ὅμως 
ἐμὲ ἀντεγράψατο Φαίνιππος μὴ δικαίως ἀποφαίνειν τὴν οὐσίαν, 5 
(οὕτω τὸ πρὸς ὑμᾶς ψεύδεσθαι τοῖς τοιούτοις ῥάδιόν ἐστι,) 
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.] " --ὌΌ»ὦὦ τι » κ᾿ - 3 ’ μι καὶ κατηγορεῖ τοῦ ὅρκου, ὃν ὦμοσα πρὸ τῆς ἀποφάνσεως, 1ἐ- 
ο' » »- 2 

γῶν, ὅτι πλὴν τῶν “ἐν τοῖς ἔργοις ὑπεσχόμην ἀποφαίνειν τὴν 
10 ἄλλην οὐσίαν, ὥσπερ τὸ κατὰ τοὺς νόμους ὀμνύειν, τοῦτ᾽ ἄξιον 

" δι οἡ 2. »» Ἐ΄ “Ὁ ν᾿ Β. εὐ χα, ι 
κατηγορίας ὄν. ὑμεῖς δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, (ὑμεῖς γὰρ 

ἔϑεσϑε,) τὸν νόμον, ὃς διαῤῥήδην οὕτω λέγει, τοὺς ἀντιδι- 
[2 3 ΄ χ] . ΒΕ, 2 ᾿ ᾿ ῬαῚ 

δοντας ἀλλήλοις, ταν ὁμόσαντες ἁποφαίνωσι τὴν οὐσίαν, προσ- 

15 ομνύειν καὶ τόνδε τὸν δοκον᾽ ᾿Ζ“ποφαίνω τὴν οὐσίαν τὴν ἐμαυ- 
-» »" »"ὝἭ - -" 3 

τοῦ ὀρϑῶς καὶ δικαίως πλὴν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς ἀργυρείοις, 

ὅσα οἱ νόμον ἀτελῆ πεποιήκασι. μᾶλλον δὲ λέγε τὸν νόμον αὐὖ- 
30 τόν. μικρὸν μὲν οὖν, ἱκετεύω, ἐπίσχες. ἐγὼ γὰρ καὶ πρότερον 

προεχαλεσάμην Φαίνιππον, καὶ νῦν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δίδωμε 

αὐτῷ δωρεὰν, καὶ ἀφίσταμαι μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας καὶ τῶν 
ἐν τοῖς ἔργοις, ἐάν μοι τὴν ἐσχατιὰν μόνην ἐλευϑέραν παραδῷ, 
ἢ Ξ δ πὶ 5 3 ͵ 

95 ὥσπερ ἣν, ὅτ᾽ ἐγὼ τὸ πρῶτον ἦλθον εἰς αὐτὴν μετὰ μαρτύρων, 
κοὶ ἐὰν, ὃν ἐξῆχεν ἐκ τῶν οἰκημάτων σῖτον καὶ οἶνον καὶ τἄλλα 

-" -» »" - 3 ἀφελὼν ἀπὸ τῶν ϑυρῶν τὰ σημεῖα, ταῦτα πάλιν εἰς ταὐτὸ 
παταστήσῃ. καὶ τί λέγεις ἔτι καὶ βοῷς; πολλὰ ἐκ τῶν ἔργων 

104 τῶν ἀργυρείων ἐγὼ, Φαίνιππε, πρότερον αὐτὸς τῷ ἐμαυτοῦ 
΄, " ., - 

σώματι πονῶν καὶ ἐργαζόμενος συνελεξάμην ὁμολογῶ νυνὶ δὲ 
ν 3η»} “ ΒΥ Ἢ ΄ ᾿ 3., νῷ “ ᾽ - - 

πλὴν ὀλίγων ἀπαντ ἀπολώλεκα. σὺ δ᾽ ἐκ τῆς ἐσχατιᾶς νῦν 

πωλῶν τὰς χριϑὰς ὀκτωκαιδεκαδράχμους καὶ τὸν οἶνον δωδε- 
΄ “ - 

5 καδραχμον πλουτεῖς εἰκότως, ἐπειδὰν ποιῇς σίτου μὲν μεδίμνους 
τ Ἂ ς Ὺ δ 

πλεῖον ἡ χιλίους, οἴνου δὲ μετρητὰς ὑπὲρ ὀκτακοσίους. ἔτι οὖν 
, Ὁ δ." - - » δ» τὴν αὐτὴν ἡμᾶς τάξιν ἔχειν δεῖ, μὴ τῆς αὐτῆς τύχης ἡμῖν παρα- 

͵ Ξ ἕω τα ΒΓ ΟΝ 
κολουϑησάσης. νῦν τε καὶ πρότερον; μηδαμῶς" οὐ γὰρ δίκαιον, 

3 “ - - 

10 ἀλλὰ διάδεξαν καὶ σὺ καὶ μετάλαβε μικρὸν χρόνον τῆς τοῦ λει- 
- - 3 τουργοῦντος τάξεως, ἐπειδὴ οἱ μὲν ἐν τοῖς ἔργοις ἠτυχήκασιν, 

δ - »ν » - Ὥ - ὑμεῖς δ᾽ οἵ γεωργοῦντες εὐπορεῖτε μᾶλλον, ἢ προσῆκεν. ἵχανὸν 
, - -»" 

γὰρ χρόνον δύ᾽ οὐσίας καρπούμενος διατελεῖς, τὴν μὲν τοῦ φύ- 
15 σεν πατρὸς, Καλλίππου, τὴν δὲ τοῦ ποιησαμένου σε, Φιλοστρά- 

του τοῦ δήτορος, καὶ οὐδὲν πώποτε τουτοισὶ πεποίηκας. παίτον 
Ε- - 

ὁ μὲν ἐμὸς πατὴρ πέντε καὶ τετταράκοντα μνῶν μόνων ἕχατέρῳ, 
Υ: κ Π -» ὃ ὧν κ ΓΞ “λ 3. οὐ ξὴ ᾽ 

μοῦ καὶ τῷ ἀδελφῷ, τὴν οὐσίαν χατὲ (πεν, ΘΝ ον 
»»" ’ ΄ [4 

20 ῥαδιόν ἐστιν" οἱ δὲ σοὶ πατέρες τοσούτων ἦσαν πύριοι χρημά- 
-" , » 

τῶν, ὥστε ἑκατέρου τρίπους ἀνάκειται, νικησάντων αὐτῶν ΖΊιο- 
΄ - - νι 2 

νύσια χορηγούντων. καὶ οὐ φϑονῶ᾽ δεῖ γὰρ τοὺς εὐπόρους 
χρησίμους αὑτοὺς παρέχειν τοῖς πολίταις. σὺ τοίνυν δεῖξον χαλ- 

- αὶ κ ’ » 

95 κοῦν ἕνα μόνον εἰς τὴν πόλιν ἀναλωκὼς, ὃ τὰς δύο λειτουρ- 
΄ ϑ  « 2η17 2 ῃ τ ΄ 

γουσας οὐσίας παρειληφώς" ἀλλ᾽ οὐ δείξεις. ἀποκρύπτεσθαι 



ΠΡΟΣ ΦΑΙΝΙΠΠΟΝ, 157 

γὰρ καὶ διαδύεσϑαι καὶ πάντα ποιεῖν, ἐξ ὧν μὴ λειτουργήσῃς 
τουτοισὶ, μεμάϑηκας. ἀλλ᾽ ἐγὼ δείξω πολλὰ ἀναλωκὼς, ὃ τὴν 

μικρὰν οὐσίαν παραλαβὼν παρὰ τοῦ πατρός. πρῶτον δέ μοι10946 
τὸν νόμον ἐκεῖνον ἀνάγνωθι, τὸν οὐκ ἐῶντα τῶν ἐν τοῖς ἔρ- 
γοις οὐδὲν ἀποφαίνειν, καὶ τὴν πρόκλησιν, ἔπειτα τὸς μαρτυ- 
ρίας, ὡς δύ᾽ οἴκων λειτουργούντων οὑτοσὶ Φαίνιππος κεκλη- 
ρονόύμηδε. ὅ 

ΠΟΤ Σ ἹΡΟΚΖΗΖΙΩΟ ΜΧΡῚ ΧΕ 

Ἕν μόνον ἄν τις ἔχοι δεῖξαν τουτονὶ Φαίνιππον πεφιλοτι- 
μημένον εἰς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἱπποτρύφος ἀγαϑός ἔστι 
καὶ φιλότιμος, ἅτε νέος καὶ πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς ὦν. τέ τούτου 10 
μέγα σημεῖον; ἀποδύμενος τὸν πολεμιστήριον ἵππον καταβέβηκεν 
ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ ἀντ᾽ ἐκείνου ὄχημα αὑτῷ τηλικοῦτος ὧν 
ἐώνηται, ἵνα μὴ πεζῇ πορεύηται" τοσαύτης τρυφῆς μεστὸς οὗτός 

ἦστι. καὶ τοῦτ᾽ ἀπογέγραφέ μοι᾽ τῶν δὲ κριϑῶν καὶ τοῦ οἴνου 15 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐκ τῆς ἐσχατιᾶς γιγνομένων οὐδὲ τὸ δέκατον. 
μέρος. ἄξιόν γε ἀφεῖναι νῦν αὐτόν ἐστιν, ἐπειδὴ χρήσιμός γ8 
καὶ φιλότιμος καὶ τῇ οὐσίᾳ καὶ τῷ σώματι γέγονε; πολλοῦ γε 
καὶ δεῖ. καλῶν γὰρ κἀγαθῶν ἐστὶ δικαστῶν, τοὺς μὲν τῶν 90 
πολιτῶν ἐϑέλοντας, ὅταν εὐπορῶσι, λειτουργοῦντας καὶ ἐν τοῖς 

Τριακοσίοις ὄντας ἀναπαύειν, ὅταν τούτου δεόμενοι τυγχάνωσι, 

τοὺς δὲ νομίζοντας ἀπολλύειν, ὅταν εἰς τὸ κοινόν τι δαπανή- 
σωσιν, ἄγειν εἰς τοὺς προεισφέροντας καὶ μὴ ἐπιτρέπειν δρα- 

πετεύειν. λέγε πρῶτον μὲν τὴν μαρτυρίαν, ἔπειτα τὴν ἀπό- 35 
φανσιν αὐτοῦ. 

ΝΠ ΡΧΤΡΙ ΑΜ ΟΜ ΝΣΙ 

Ἔα ταῦτα" καίτοι πολλὰ τῶν ἔνδοϑεν ἐχφορήσας, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, Φαίνιππος, ἀνοίξας τὰ παρασεσημασμένα τῶν οἴἶκη- 

μάτων, ὡς ὑμῖν μεμαρτύρηται, καὶ καταλιπὼν ὅσα ἔδοξεν αὐτῷ, 1047 
δευτέρῳ μηνὶ τὴν ἀπύφανσιν ἔδωκέ μοι τῆς οὐσίας" ἀλλ᾽ ὅμως 
ἔα ταῦτα. λέγε δὲ ἐντευϑενί᾽ ᾿Επὶ τούτοις τάδε ὀφείλω. 
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5 ᾿ Ὁ ΘΙ Οὐ ΟΝ ΩΣ ΕΣ, 

Ἐπίσχες. “αὕτη ἐστὶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἡ ̓ Αφιστονόη ἡ 
τοῦ Φιλοστράτου ϑυγάτηρ, μήτηρ δὲ τουτουΐ. ταύτῃ χρέος. φὴη- 
σὶν ὀφείλεσϑαι Φαίνιππος τὴν προῖκα, ἧς οἵ νόμοι κύριον 
τοῦτον ποιοῦσι, ψευδόμενος καὶ οὐ δικαίως χρώμενος τῇ ἀπο- 

10 φάνσει. διὰ τί γὰρ ἐγῶ, Φαίνιππε, μενούσης μοι τῆς μητρὸς 
ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ζώσης καὶ προῖκα ἐπενεγκαμένης, οὐκ ἀπογρά- 
φω τὴν προῖκα χρέος αὐτῇ, οὐδὲ παρακρούομαι τοὺς δικα- 
στὰς, ἀλλ᾽ ἐῶ μετέ ἔχειν τῶν ἐμαυτοῦ τὴν μητέρα, ἄν τε τὴν 

15 Φανίππου, ἄν τε τὴν ἐμαυτοῦ ἔχω οὐσίαν; ὅτι οἵ νόμοι ταῦτα 

κελεύουσιν, ὦ βέλτιστε. σὺ δὲ πάντα ποιεῖς παρὰ τοὺς νόμους. 
λέγε ἕτερον. 

ΔΑΔΠΟΦΑΝΣΙΣ. 

᾿Δἀκούετε, ὦ ἄνδρες δικασταί. Παμφίλῳ φησὶ καὶ Φιλόλεῳ 
“Ραμνουσίοις κοινῇ τάλαντον ὀφείλειν, καὶ Αἰαντίδῃ Φλυεῖ τε- 

90 τρακισχιλίας, καὶ ᾿Δριστομένει ᾿Ἀναγυρασίῳ τέφεμορθι καὶ δέκα 
μνᾶς. διὰ τί οὖν, Φαίνιππε, ὅτε μὲν ἐγὼ μάρτυρας ἔχων ἠρώ- 
τῶν σε, εἶ τι ὀφείλοις ἐπὶ τῇ ἐσχατιᾷ, καὶ ἐκέλευον δεῖξαι δ᾽ ορον 
εἴπου ἔπεστι, καὶ διεμαρτυρόμην, ὅπως μή μου ὕστερον κατε. 

25 σκευασμένοι δανεισταὶ φανήσωνται, τότε μὲν οὐδὲν ἀπέφηνας 
τῶν χρεῶν, ἐπειδὴ δὲ δευτέρῳ μηνὶ τὴν ἀπόφανσιν ἔδωκάς μοι, 
τοῦ νόμου κελεύοντος τριῶν ἡμερῶν, νῦν ἥκουσι δανεισταὶ καὶ 
ὀφλήματα πλέον ἢ τριῶν ταλάντων; ὅτι, ὦ βέλτιστε, οὐδὲν ἄλλο 

1048 κατασκευάζεις ἢ, ὅσονπερ κοινῇ γέγονέ βοι πρὸς τὴν πόλιν ὄὅ- 
φλημα, τοσοῦτον καὶ σοὶ ἰδίᾳ νῦν εἶναι. ὅτι δ᾽, ὦ Φαίνιππε, 
ψεύδη καὶ ἐπιωρκηκὼς ἥκεις πρὸς τούτους, ἤδη φῳνερρῆς ἐλέγ- 

5. ξω. λάβε βοι, ἐθαμμακοαι,, τὴν τοῦ Αἰαντίδου καὶ Θεοτελοῦς 
μαρτυρίαν, οἷς οὗτος ἀπογέγφαφεν ὀφείλονθ᾽ αὐτὸν Ἰρηρυέιο, 
χιλίας δραχμὼς, ψευδύμενος καὶ πάλαν ἀποδεδωκὼς, οὐχ ἑχὼν, 
ἀλλὰ δίκην ὕφλων. λέγε: 

νυ. ΤΟΎΡ, Φ δᾶν 

Ἔπειτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὸν οὕτω καταφανῶς ἐν 
10 ἅπασιν ἀδίκως πεποιημένον τὴν ἀπόφανσιν, καὶ μήτε τῶν 

’ ,ὔ ᾿" Ἂ Π ἷ. -" . νομῶν φροντίσαντα μηδὲν, οἱ διωρίνασιν, ἐν οἷς δεῖ τὴν 
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ἀπόφανσιν ποιεῖσθαι χρόνοις, μήτε τῶν ἰδίων ὁμολογιῶν, 

ἃς ὁμοίως ὑπολαμβάνομεν ἰσχυρὰς, χωρὶς δὲ τούτων ἀνεῳχό- 
τὰ τὰ σημεῖα τῶν οἰκημάτων, καὶ ἐχκπεφορηκότα τὸν σῖ- 15 

τον καὶ τὸν οἶνον ἔνδοϑεν, πρὸς δὲ τούτοις τὴν ὕλην 

τὴν τετμημένην πεπρακότα μετὰ τὴν ἀντίδοσιν, πλέον ἢ τριά- 

κοντὰ μνῶν οὖσαν ἀξίαν, καὶ, τὸ πάντων μέγιστον, χρέα ψευ- 

δῆ κατεσπευακύτα τῆς ἀντιδόσεως ἕνεκα, κάμεον δικαίως ψη- 

φιεῖσϑε παπμήσθω, τὴν ἀπόφανσιν; μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικα- 90 

σταί. ποῖ γὰρ τραπέσϑαι δεήσει διαμαρτόντα τῆς ὑμετέρας γνώ- 

μης, ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ μηδὰ ὑμῖν πώποτε χρήσιμοι γεγενη- 

μένοι, πολὺν καὶ σῖτον καὶ οἶνον ποιοῦντες, καὶ τοῦτον τριπλας- 

σίας τιμῆς ἢ πρύτερον διυφεθέμενου; πλεονεχτῶσι παρ᾽ ὑμῖν; ὃ 95 

μηδαμῶς νυνὶ γενέσϑω. ἀλλ᾽, ὥσπερ καὶ κοινῇ πᾶσι βεβοηϑήκατε 

τοῖς ἐν τοῖς ἔργοις ἐργαζομένοις, οὕτω καὶ ἰδίᾳ “βοηϑήσατέ μοι 

γῦν. καὶ γὰρ, εἰ οἰκέτης ὑμῶν, μὴ πολίτης, ἦν, ὁρῶντες ἀἄἀν1029 

μου τὴν φιλεργίαν καὶ τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν ἀνεπαύσατ᾽ ἄν 

μὲ τῶν ἀναλωμάτων, καὶ ἐπὶ τὸν δραπετεύοντα τῶν ἄλλων ἤλ- 

ϑετε. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῦν, ἐπειδὰν ἀποτίσω τὰ τρία τά- 5 

λανϑ᾽ ὑμῖν, ἃ ὦφλον, χαὶ ἀναλάβω ἐμαυτὸν, πάλιν ἀναπαύ- 

σαντες τῶν τεταλαιπωρηκότων ἕτερον ἐπ᾽ ἐμὲ ἥξετε. νῦν δ᾽ ἄφε- 

τε, ἱκετεύω πάντας ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τὰ δίκαια 

εἰρηκὼς δέομαι βοηϑῆσαί μοι καὶ μή μὲ περιελαϑέντα περιϊδεῖν 10 

ὑπὸ τούτων. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΜΑΚΑ͂ΡΤΑΗΑ͂ΤΟΝ 

ὙΠΕΡ ΑΓΝΙΟΥ ΚΑΛΗΡΟΥ͂ ΛΟΓΟΥ͂. 

ν᾿ ΗΝ καὶ Εὐβουλίδης ἦσαν ἀνεψιοί. τούτων δὲ “Ἁγνίας ἔτε- 

λεύτησεν ἄπαις" ὃ δὲ Εὐβουλίδης ̓ ϑυγατέρα κἀπκέλμνῃ Φιλομάχην, 

ἥτις ἐπεδικάζετο τοῦ πλήρου τοῦ ᾿Δγνίου, ὡς οὖσα ἐγγυτάτω 5 

τῷ γένει. ἠμφισβήτουν δὲ αὐτῇ Γλαῦκός τις καὶ Γ λαύκων, οὐκ 

ἀγχιστείῳ γένους, ἀλλὰ διαϑήκαις ἰσχυφιξόμενον" ὧν ἐν τῷ δὲ- 

καστηφίῳ ψευδῶν ἐλεγγϑευκῦνι παραλαμβάνει τὸν κλῆρον ἡ Φι- 

λομάχη.. λα ὧν γὰρ ὁ Θεόπομπος, αὐτούς τε τούτους ἡττωμέ- 10 
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γους παραλαβὼν καὶ πρὸς τούτοις Εὐπόλεμον, προσεκαλέσατο 
εἰς διαδικασίαν τοῦ κλήρου τὴν Φιλομάχην᾽ ἐδίδου γὰρ ὁ νόμος 
τῷ βουλομένῳ προσκαλεῖσϑοαι τὸν νενικηπύτα καὶ ἔχοντα τὸν 

15 χλῆρον. κατασκευασϑείσης δὲ πρὸς ἀπάτην τῆς δίκης, ὥς φήσο 
1050 Σωσίϑεος, ἐνίκησεν ὁ Θεόπομπος. κἀκεῖνος μὲν ἐτελεύτησεν 

υἱὸν παταλιπὼν ἹΜακάρτατον. τῇ δὲ Φιλομάχῃ γίγνεται παῖς. 
ὃν ὠνόμασεν Ἐὐβουλίδην᾽ καὶ εἰσεποίησεν υἱὸν Εὐβουλίδῃ, τῷ 

5 ἑαυτῆς μὲν τειύτρὶ , ἀνεψιῷ δὲ “Ἁγνίου τοῦ τὸν κλῆρον καταλελοι- 

πύτος. εἰσποιήσασα δὲ εἰσήγαγεν εἰς τοὺς φράτορας τοῦ Βύβου- 

λίδου καὶ Ἁγνίου" καὶ οὗ φράτορες ἐδέξαντο ὡς δικαίως εἶσα- 

γόμενον. τούτων δὲ προχϑέντων, ὃ παῖς εἰς διαδικασίαν τοῦ 
΄, ᾿ ὔ ι ο - , Η 

10 χλήροῦ προσκέκληται ῆακαρτατον τὸν υἱὸν τοῦ Θεοπόμπου. καὶ 
, ο ΄ , Ὁ ᾿ » ΄ 

λέγει τὸν λογον Σωσίϑεος, ὁ φύσει πατὴρ τοῦ παιδός. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΠΡΟΣ ΜᾺ ἈΚ ΟΥΡΤ ΦΧ. 

ΠΕΡΙΤΟΥ ΑΓΝΙΟΥ͂ ΚΠΗΡΟΎΥΎ ΠΟΓΟΣ. 

7 ΞῈ 

ΠῚ κκειδὴ καὶ πρότερον ἀγῶνες ἐγένοντο ἡμῖν, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταὶ, πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους περὶ τοῦ πλήρου τοῦ “Δγνίου, 

καὶ οὐδὲν παύονταν παρανομοῦντες καὶ βιαζόμενοι, ὥστ᾽ ἐκ 

5 παντὸς τρόπου τὰ μὴ προσήπκονθ᾽ ξαυτοῖς ἔχειν, ἀνάγκη ἴσως 
ἐστὶ τὰ πραχϑέντ᾽ ἐξ ἀρχῆς διηγήσασϑαι. ὑμεῖς τε γὰρ, ὦ ἄν- 
δρες δικασταὶ, δᾷον παρακολουϑήσετε ἅπασι τοῖς λεγομένοις, καὶ 

οὗτοι ἐπιδειχϑήσονται, οἷοί εἶσιν ἄνϑοωποι, καὶ ὅτι πάλαι ἤδη 
10 ἀρξαμενον οὐδὲν παύονται κακοτεχνοῦντες καὶ οἰόμενοι δεῖν δια- 

πράττεσϑαι ὃ τι ἂν ἐπέλϑῃ τούτοις. δεόμεϑα οὖν ὑμῶν, ὦ ἄν- 
1051 ὄρες δικασταὶ, εὐνοϊκῶς ἀχροᾶσϑαν τῶν λεγομένων καὶ παρὰ- 

πολουϑεῖν ἡθοσέχονταξ τὸν νοῦν. πειράσομαι δὲ κἀγὼ διδάσκειν 

ὑμᾶς, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, περὶ τῶν πεπραγμένων σαφέστατα: 
5 τουτουὶ γὰρ τοῦ παιδὸς ἡ μήτηρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γένει οὖσα 

ἐγγυτάτω “Ἁγνίᾳ τῷ ἐξ Οἴου, ἐπεδικάσατο τοῦ κλήρου τοῦ “Δγνίου 
κατὰ τοὺς νύμους τοὺς ὑμετέρους. καὶ τῶν τόΐε ἀμφισβητησάντων 
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αὐτῇ τοῦ κλήρου τουτουΐ, γένει μὲν ὡς ἐγγυτέρω τις εἴη αὐτῶν 
τῆς γυναικὸς, οὐδ᾽ ἐπεχείρησεν οὐδεὶς ἀντομόσαι" ὡμολογεῖτο 10 
γὰρ παρὰ πάντων τῆς γυναικὸς εἶναν ἡ κληρονομία κατὰ τὴν 
ἀγχιστείαν " διαϑήκας δὲ ψευδ εἴς ἧκον κατασκευάσαντες Γλαῦ- 

κός τε ὃ ἐξ Οἴου καὶ Γλαύκων, ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Θεύ- 
πομπος, ὁ τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου, ὃς ἐκείνοις συγπατεσκεύ- 15 
αΐεν ἅπαντα ταῦτα καὶ ἐμαρτύρει τὰς πλείστας μαρτυρίας. αἵ 

δὲ διαϑῆκαι, ἃς τότε παρέσχοντο, ἐξηλέγχϑησαν ψευδεῖς οὖσαι" 

καὶ οὐ μόνον ἡἠττήϑησαν, ἀλλὰ καὶ πονηρότατον δόξαντες εἶναι 
ἀπηλλάττοντο ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου. καὶ ἐπιδημῶν τότε Θεύπομ- 20 
πος; ὃ τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου, [καὶ] τοῦ κήρυκος κηρύτ- 

τοντος, εἶ τις ἀμφισβητεῖν ἢ παρακαταβάλλειν βούλεται τοῦ 

κλήρου τοῦ “Ἁγνίου ἢ χατὼ γένος ἢ κατὰ διαϑήκας, οὐκ ἐτόλ- 
μησε παρακαταβάλλειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ ἐδίκασεν, ὅτι οὐδα- 95 
μόϑεν αὐτῷ προσῆκεν οὐδὲν τοῦ κλήρου τοῦ “Δγνίου. ἐχούσης 

δὲ τῆς μητρὸς τοῦ παιδὸς τουτουὶ τὸν κλῆρον, ἐπειδὴ ἐνίκησεν 

ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἅπαντας τοὺς ἀμφισβητήσαντας ἑαυτῇ, οὕτως 
εἰσὶ μιαροὶ οὗτοι καὶ οὐκ οἴονται δεῖν οὔτε τοῖς νύμοις "τοῖς 
ὑμετέροις πείϑεσϑαι οὔτε τοῖς γνωσϑεῖσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ἀλ- 106 
λὰ πάντα τρόπον ἐπιχειροῦσιν ἀφελέσϑαι πάλιν τὴν γυναῖκα τὸν 
λῆρον, ὃν ὑμεῖς αὐτῇ ἐψηφίφασϑε, ὥστε συνομύσαντες καὶ 
συνϑήκας γράψαντες πρὸς ἀλλήλους καὶ καταϑέμενοι παρὰ Μη- 5 

δείῳ ““γνουσίῳ Θεόπομπος, ὃ τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου, καὶ 
Τλαύκων, καὶ Γλαῦκος, ὁ ἡττηϑεὶς τὸ πρότερον, καὶ ἕτερόν 
τινα τῶν ἐπιτηδείων τέταρτον προσλαβόντες, (Εὐπόλεμος ἦν 10 
αὐτῷ ὄνομα, ) οὗτοι ἅπαντες κοινῇ ἐπιβουλεύσαντες προσεκαλέ- 
σαντο τὴν γυναῖχα πρὸς τὸν ἄρχοντα εἰς διαδικασίαν περὶ τοῦ 
κλήρου τοῦ “Ἁγνίου, φάσκοντες τὸν νόμον κελεύειν παρὰ τοῦ 
φπιδεδικασμένου χαὶ ἔχοντος τὸν χλῆρον προσκαλεῖσϑαι, ἐάν τις 15 
βούληται ἀμφισβητεῖν. καὶ ἐπειδὴ ἦγεν ὃ ἄρχων εἰς τὸ δικαστή- 
φιον καὶ ἔδει ἀγωνίζεσϑαι, τά τε ἄλλα ἦν αὐτοῖς ἅπαντα παρε- 
σκευασμένα εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ τὸ ὕδωρ, πρὸς ὃ ἔδεν ἀγωνί- 
ξεσϑαι, τετραπλάσιον ἡμῶν ἔλαβον. ἐξ ἀνάγκης γὰρ ἦν, ὦ ἄν- 20 
ὃρες δικασταὶ, τῷ ἄρχοντι ἀμφορέα ἕκάστῳ ἐγχέαι τῶν ἀμφισ- 

βητούντων καὶ τρεῖς χοὰς τῷ ὑστέρῳ λόγῳ. ὥστε συνέβαινεν 
ἐμοὶ, τῷ ὑπὲρ τῆς γυναικὸς ἀγωνιζομένῳ, μὴ ὅτι περὶ τοῦ 

γένους καὶ τῶν ἄλλων ὧν μον πρυσῆκε διηγήσασϑαι τοῖς δικα- 

σταῖς, ὡς ἐγὼ ἠβουλόμην, ἀλλ᾽ οὐδ᾽. ἀπολογήσασϑαί μοι 92 
ἐξεγένετο. οὐδὲ πολλοστὸν μέρος ὧν κατεψεύδοντο ἡμῶν πέμ- 

Ἰ)ενποδίΐι, “ἋΤοϊπ, 11, 1, 
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πτὸν γὰρ μέρος εἶχον τοῦ ὕδατος. καὶ τὸ σύφισμα ἦν τοῦτο, αὖ- 
τοὺς μὲν ξαυτοῖς συναγωνίζεσθαι καὶ ὁμολογεῖν ἅπαντα, περὲ 

1059 ἡμῶν δὲ λέγειν τὰ οὐδεπώποτε γενόμενα. καὶ τοῦτον τὸν τρό- 
πον ἐπιβουλευσάντων καὶ συναγωνιζομένων ἀλλήλοις ἐφ᾽ ἡμᾶς, 

καδίσκων τεττάρων τεϑέντων κατὰ τὸν νόμον, εἰκότως, οἶμαι, 
5 οἵ δικασταὶ ἐξηπατήϑησαν καὶ ἐστασίασαν ἐν ἀλλήλοις, “αὐ στὰ- 
ρακρουσϑέντες ὑπὸ τῆς παρασκευῆς ἐψηφίζοντο ὅ τι τύχοι ἕκα- 
στος᾽ καὶ αἵ ψῆφοι ὀλίγαις πάνυ ἐγένοντο πλείους, ἢ τρισὶν ἢ 
τέτταρσιν, ἐν τῷ Θεοπύμπου καδίσκῳ, ἢ ἐν τῷ τῆς γυναικός. 

10 καὶ τότε μὲν ταῦτα ἦν τὰ πραχϑέντα, ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐπει- 
δὴ δ᾽ οὑτοσὶ ὃ παῖς ἐγένετο, καὶ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, οὐκ ὁρ- 

ι ἌΡ. ; ΄ 9.3. Ὁ ’ ..» -“ 
γισϑεὶς ἐγώ τοῖς γενομένοις, ἀλλ΄ ἡγούμενος εἴκος τι παϑεῖν 

τοὺς τότε δικάζοντας εἰσῆγον εἰς τοὺς φράτορας τοὺς τοῦ “Δγνίου 

15 Εὐβουλίδην τὸν παῖδα τουτονὶ, ἐκ τῆς ϑυγατρὸς ὄντα τῆς 

ἐκείνου, ἵνα μὴ ἐξερημωθϑῇ ὁ οἶκος. ἐκεῖνος γὰρ; ὦ ἄνδρες 
δισασταὶ; ὁ Εὐβουλίδης, ὁ τῷ “Αγνίᾳ γένει ὧν ἐγγυτάτω, μά- 
λιστα μὲν εὔχετο τοῖς ϑεοῖς υἱὸν αὑτῷ γενέσϑαι, ὥσπερ καὶ ἡ 
ϑυγότηρ, ἡ τουτουὶ μήτηρ τοῦ παιδὸς, αὐτῷ ἐγένετο. ἐπειδὴ 

40 δὲ τούτου ἀπέτυχε καὶ οὐκ ἐγένετο παῖς ἄῤῥην αὐτῷ οὐδὲ εἷς, 
μετὰ ταῦτ᾽ ἤδη ἐσπούδαξεν, ὅπως ἔκ τῆς ϑυγατρὸς εἰσποιηϑῇ 
αὑτῷ υἱὸς εἰς τὸν οἶκον τὸν ἑαυτοῦ καὶ τὸν ᾿Δγνίου καὶ εἰς 
τοὺς φράτορας εἰσαχϑῇ τοὺς ἐκείνου, ἡγούμενος, ὦ ἄνδρες δι- 

45 κασταὶ, ἐκ τῶν ὑπολοίπων τοῦτον εἶναι ξαυτῷ οἰκειότατον, καὶ 
οὕτως ἂν μάλιστα τὸν οἶκον τὸν ἑαυτῶν διασώξεσϑαι καὶ οὐκ 

ἂν ἐξερημωϑῆναι. καὶ ἐγὼ ταῦτα ὑπηρέτησ᾽ αὐτῷ, ὃ τὴν Εὐβου- 
λίδου ϑυγατέρα ἔχων, ἐπιδικασάμενος, ὡς γένει ὧν ἐγγυτάτω, καὶ 

1054 εἰσήγαγον τὸν παῖδα τουτονὶ εἷς τοὺς “Δγνίου καὶ Εὐβουλίδου φρά- 
τορας, μεϑ᾽ ὧν παὶ Θεύπομπος, ὃ τουτουὶ πατὴρ Πακαρτάτου, 
ἕως ἔζη, ἐφρατρίαξε. καὶ αὐτὸς οὗτος καὶ οἵ φράτορες, ὦ ἄν- 

56. ὃρες δικασταὶ, οἵ τουτουὶ Μακαρτάτου, οἵ ἄριστα εἰδότες περὶ 

τοῦ γένους, ὁρῶντες αὐτὸν μὲν τοῦτον οὐκ ἐθέλοντα κινδυνεύ- 

εἰν οὐδ᾽ ἀπάγοντα τὸ ἵερεῖον ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, εἰ μὴ προσηκόν- 
τῶς εἰσήγετο ὁ παῖς οὑτοσὶ, αὐτοὺς δ᾽ ἀξιοῦντα ἐπιορκεῖν, λα- 

βόντες τὴν ψῆφον, παιομένων τῶν ἱερείων, ἀπὸ τοῦ βωμοῦ 
10 φέροντες τοῦ Διὸς τοῦ Φατρίου, παρόντος τουτουὶ ΜΠακαρτά- 

του, ἐψηφίσαντο τὰ δίκαια, ὦ ἄνδρες, δικασταὶ, ὀρϑῶς καὶ 

προσηκόντως τὸν παῖδα τουτονὶ εἰσάγεσϑαι Εὐβουλίδῃ υἱὸν εἰς 
τὸν οἶκον τὸν “Δγνίου. ψηφισαμένων δὲ ταῦτα τῶν φρατύρων 

16 τῶν τουτουὶ απαρτάτου, υἱὸς ὧν Εὐβουλίδου ὃ παῖς οὑτοσὶ 
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προσεκαλέσατο ΜΜακάρτατον τοῦ κλήρου τοῦ "Αγνίοῦ. εἷς. διαδι.- 
κασίαν, καὶ ἔλαχε πρὸς τὸν. ἄρχοντα, κύριον. ἐπιγραψάμενος 
τὸν ἀδελφὸν τὸν ξαυτοῦ" ἐμοὶ γὰρ οὐκέτι οἷόν τ᾽ ἦν, ὦ ἄν- 

δρες διμασταὶ, ἀμρίῳ ἐπιγεγφάφϑοι, εἰσπεποιηκότι τὸν παῖδα 90 

εἰς τὸν οἶκον τὸν Εὐβουλίδου. καὶ ἢ πφύσκλησις ἐγένετο τῷ 

παιδὶ τούτῳ κατὰ τὸν νόμον, καϑ' ὅνπερ καὶ οὗτοι προσεκα- 
λέσαντυ τὴν τουτουὶ μητέρα, τὴν νενιπηκυῖαν πρότερον ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ καὶ ἔχουσαν τὸν κλῆρον τὸν “Αγνίου. καί μοι ἀνά- 95 
γνωϑι τὸν νόμον, καϑ᾽ ὃν ἡ πρόσπλησίς ἐστι παρὼ τοῦ ἔχον- 
τος τὸν χλῆρον, 

ΝΟΜΟΣ. 

3 Π 5» - ,’ ᾽ - - ’ Ἂ “- 

Δν δ΄ ἐπιδεδικασμένου ἀμφισβητῇ τοῦ κλήρου ἢ τῆς ἐπι- 

χλήρου, προσκαλείσϑω τὸν ἐπιδεδικασμένον πρὸς τὸν ἄρχοντα, 
, ι - » -»" “δ 3 ΐ ἀμ 3, 

παϑάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων δικῶν, παρακαταβολὰς δ΄ εἶναι τῷ ἀμ- 

φισβητοῦντι. ἐὰν δὲ μὴ προσκαλεσάμενος ἐπιδικάσηται , ἀτελὴς 1055 
ἔσται ἡ ἐπιδικασία τοῦ κλήρου. ἐὰν δὲ μὴ ζῇ ὁ ἐπιδικασάμε- 

νος τοῦ κλήρου, προσκαλείσϑω κατὰ ταὐτὰ, ὧ ἡ προϑεσμία 

μήπω ἐξήκη. τὴν δ᾽ ἀμφισβήτησιν εἶναι τῷ ἄρχοντι, καϑότι ὁ 
΄, ἘΠ.,.ἡ , ᾿ ’ 

ἐπεδικάσατο, οὐ ἂν ἔχῃ τὰ χρήματα. 
- , 3 -»" 

Τοῦ μὲν νόμου ἀκηκόατε. δέομαι δ᾽ ὑμῶν δικαίαν δέησιν, 

ὦ ἄνδρες δικασταί. ἐὰν γὰρ ἐπιδείξω Θεοπόμπου, τοῦ πατρὸς 
τοῦ Μακαρτάτου, γένει ὄντας “Αγνίᾳ ἐγγυτέρω Εὐβουλίδην 
τὸν παῖδα τουτονὶ καὶ Φιλομάχην, ἥ ἐστι μήτηρ τῷ παιδὶ, 10 
Εὐβουλίδου δὲ ϑυγάτηρ, καὶ οὐ μόνον γένει ἐγγυτάτω ὄντας, 
3 , Α ΄ .ι. ν᾿ 35.» Μ») - ᾿" - 

ἀλλὰ τὸ παράπαν οὐδὲ ὄντα οὐδένα ἄνϑρωπον ἐν τῷ οἴκῳ τῷ 
ς ’, ᾿» Ἢ ᾿ ᾿ » ᾿ ΞῊ ᾿ ΝῊ 
“Ἁγνίου ἄλλον ἢ τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς τουτουὶ καὶ αὐτὸν 

τοῦτον τὸν παῖδα, ταῦτ᾽ ἐὰν ἐπιδείξω, δέομαι ὑμῶν, ὦ ἂν- 
κ᾿ -" δ ᾿ ᾿ 3 » , 

δρες δικασταὶ, βοηϑῆσαι ἡμῖν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον διενοηϑὴν, 15 

ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γράψας ἐν πίνακι ἅπαντας τοὺς συγγενεῖς 
νι ΤΕ ᾿ - , δ᾽ πῶ γ), οὦ Η 2 

τοὺς “Ἁγνίου οὕτως ἐπιδεικνύειν ὑμῖν καϑ΄ ἕκαστον. ἐπεὶ ὃ 
ἐδόκει οὐκ εἶναι ἐξ ἴσου ἡ ϑεωρία ἅπασι τοῖς δικασταῖς, ἀλλ᾽ 
οἵ πόῤῥω πκαϑήμενοι ἀπολείπεσϑαι, ἀναγκαῖον ἴσως ἐστὶ τῷ 30 
λύγῳ διδάσκειν ὑμᾶς" τοῦτο γὼρ ἅπασι κοινόν ἐστι. πειρα- 

σόμεϑα δὲ καὶ ἡμεῖς, ὡς ἂν μάλιστα δυνώμεϑα, διὰ βραχυτά- 
τῶν ἐπιδεῖξαι περὶ τοῦ γένους τοῦ ᾿“Δγνίου. Βούσελος γὰρ ἦν 

ἐξ Οἴου, ὠ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τούτῳ ἐγένοντο πέντε υἱεῖς, 25 
«Ἁγνίας καὶ Εὐβουλίδης καὶ Στράτιος καὶ “ἄβρων καὶ Κλεύπρι- 

ἘΠ τ 
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τος. καὶ οὗτοι ἅπαντες οὗ τοῦ Βουσέλου υἱεῖς ἄνδρες ἐγένοντο; 
ποὶ διένειμεν αὐτοῖς τὴν οὐσίαν ὁ πατὴρ ὃ Βούσελος ἅπασε 
καλῶς καὶ δικαίως, ὥσπερ προδῆκε. νειμέμενον δὲ τὴν οὐσίαν 

1066 γυναῖκα ἕκαστος αὐτῶν ἔγημεν κατὰ τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέ- 

ρους. καὶ παῖδες ἐγένοντο αὐτοῖς ἅπαοι καὶ παίδων παῖδες, 

καὶ ἐγένοντο πέντε οἶκοι ἐκ τοῦ Βουσέλου οἴκου ἑνὸς ὄντος. 
καὶ χωρὶς ἕκαστος ὦπει τὸν ἑαυτοῦ οἶχον ἔχων “καὶ ἐχγόνους 

5 ξαυτοῦ ποιούμενος. περὶ μὲν οὖν τῶν τριῶν ἀδελφῶν τῶν τοῦ 

Βουσέλου υἱέων καὶ τῶν ἐπγόνων τῶν τούτοις γενομένων τί 
ἂν ἐγὼ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πράγματα παῤέχοιμι ἢ ἐμαυ- 
τῷ, ἐξηγούμενος περὶ ἕκάστου; ὄντες γὼρ ἐν ταὐτῷ γένει Θεο- 

10 πόμπῳ καὶ προσήκοντες ὁμοίως τῷ “Ἵγνίᾳ, οὗ ἐστὶν ὁ κλῆρος, 
οὐδεὶς αὐτῶν οὔτε πρότερον πώποτ᾽ οὔτε νῦν ἠνώ) ἴλησεν ἡμῖν, 
οὔτ᾽ ἠμφισβήτησεν οὔτε τοῦ κλήρου τοῦ ᾿4γνίου οὔτε τῆς γυ- 
γναικὸς τῆς ἐπικλήρου, ἣν ἐγὼ ἔχω ἐπιδικασόμενος, ἡγούμενον 

15 οὐδ᾽ ὁτιοῦν προσήκειν ξαυτοῖς οὐδενὸς τῶν “Ἁγνίου. περίεργον 

δή μοι δοκεῖ εἶναι λέγειν [τι] περὶ τούτων, πλὴν ὅσ᾽ ἐξ ἀνόγ- 
κῆς ἐστὶν ἐπιμνησθῆναι. περὶ δὲ Θεοπόμπου, τοῦ πατρὸς τοῦ 

Μακαρτάτου, παὶ αὐτοῦ τουτουὶ Μακαρτάτου, περὶ τούτων 
90 μον ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης λέγειν. ἔστι δὲ βραχὺς ὃ λόγος, ὦ ἄνδρες 

δικασταί. ὥσπερ γὰρ ὀλίγον τι πρότερον ἀχηκύατε, ὅτι τῷ 
Βουσέλῳ πέντε υἱεῖς ἐγένοντο, τούτων εἷς ἦν Στράτιος, ὃ του- 
τουὶ πρόγονος Μακαρτάτου, καὶ ἕτερος “Δγνίας, ὃ τουτουὶ πρό- 
Ἴονος τοῦ παιδός. ἐγένετο δὲ υἱὸς τῷ “Δγνίᾳ Πολέμων καὺ 

25 ϑυγάτηρ Φιλομάχη, ἀδελφὴ τοῦ Πολέμωνος ὁμοπατρία πα 
ὁμομητρία. τοῦ δὲ Στρατίου ἐγένοντο, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ 
“Ἵγνίου, Φανοστράτη καὶ Χαρίδημος, ὁ τούτου πάππος Μῖα- 
καρτάτου. τἰχρφρὰ δὴ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πότερος οἰ- 

1057 ἀειότερός ἐστι καὶ προσήκει μᾶλλον τῷ “ἡγνίᾳ, ὃ υἱὸς, ὃ Πο- 

λέμων, καὶ ἡ ϑυγάτηρ, ἡ Φιλομάχη, ἢ Χαρίδημος, ὁ υἱὸς ὃ 

Στρατίου; ἀδελφιδοῦς δ᾽ “γνίου; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, τὸν' 
6 υἱὸν καὶ τὴν ϑυγατέρα οἰκειότερον εἶναι ἑκάστῳ ἡμῶν μᾶλλον, 
2) τὸν ἀδελφιδοῦν. καὶ οὐ μόνον παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο νενόμίσται, 
ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὅπασι καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροις. 
ἐπειδὴ τοίνυν τοῦϑ᾽ ὁμολογεῖται, δαδίως ἤδη τοῖς ἄλλοις, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, παρακολουϑήσετε καὶ αἰσϑήσεσϑε τούτους, ὅτι, 

10 εἰσὶ βίαιοι καὶ ἀσελγεῖς ἄνϑρωποι. τοῦ Πολέμωνος γὰρ, τοῦ 
υἱέως τοῦ “Ἵγνίου, ἐγένετο υἱὸς “Ἵνίὰς, τὸ τοῦ πάππου τοῦ᾽ 
ἑαυτοῦ ὄνομ᾽ ἔχων τοῦ ᾿Δγνίου. καὶ οὗτος μὲν ἄπαις ἐτελεύ-- 
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τῆσεν ὃ “Ἁγνίας ὃ ὕστερος. τῆς Φιλομάχης δὲ, τῆς ἀδελφῆς 
τῆς Πολέμωνος, καὶ Φιλάγρου, (ᾧ ἔδωκεν αὐτὴν ὁ ἀδελφὸς 15 

“Πολέμων, ἀνεψιῷ ὄντι ξαυτοῦ, ὃ γὰρ Φίλαγρος υἱὸς ἦν Εὐ- 

βουλέδου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ “Ἵγνίου,) τοῦ δὴ Φιλάγρου, τοῦ 
ἀνεψιοῦ τοῦ Πολέμωνος, ἐγένετο υἱὸς “Εὐβουλίδης, ὁ πατὴρ 

τῆς μητρὸς τουτουὶ τοῦ παιδός. καὶ οὗτον μὲν υἱεῖς ἐγένοντο 
Πολέμων. καὶ τῇ ἀδελφῇ τῇ Πολέμωνος Φιλομάχῃ. τοῦ δὲ 30 

“Χαριδήμου ἐγένετο; τοῦ υἱέως τοῦ Στρατίου, Θεύπομπος, ὁ 
τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου. πάλιν δὴ ἐρωτῶ, ὦ ἄνδρες δικα- 
σταὶ, πότερος οἰκειότερός ἐστι καὶ προσήκει μᾶλλον “Δἁγνίᾳ, τῷ 
πρώτῳ ἐκείνῳ, ὁ Πολέμωνος υἱὸς “Δγνίας, καὶ Εὐβουλίδης, ὁ 35 

Φιλομάχης υἱὸς καὶ Φιλάγρου, 1] Θεόπομπος, ὁ Χαριδήμου 
υἱὸς, ΜξΞερραίου δὲ δοῦς; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι, ὦ ἄνδρες δὲι- 
καστοὴ, εἴπερ καὶ ὁ υἱὸς οἰκειότατός ἐστι καὶ ἡ ϑυγάτηρ, πά- 
λιν ὁ υἱιδοῦς καὶ ὃ ἐκ τῆς ϑυγατρὸς υἱὸς, οὗτοι οἰκξιόφεροί 1058 
εἶσι μᾶλλον, ἢ ὃ τοῦ ἀδελφιδοῦ υἱὸς καὶ ὁ ἐξ ἑτέρου ὧν οἴκου. 

τῷ μὲν οὖν Θεοπόμπῳ ἐγένετο υἱὸς Μακάρτατος οὑτοσί" τῷ 
δὲ Εὐβουλίδῃ, τῷ τῆς Φιλομόχης υἱεῖ, ἀνεψιῷ δ᾽ ““γνίου ὄντι 

πρὸς πατρὸς Εὐβουλίδου ἀνεψιοῦ παῖς ὧν ““Ζγνίᾳ πρὸς πατρὸς 5 

οὑτοσὶ ὃ παῖς, ἐπειδὴ ἡ Φιλομάχη, ἡ μήτηρ ἡ Εὐβουλίδου, 
καὶ ὃ Πολέμων, ὃ πατὴρ ὃ ̓ Δγνίου, ἀδελφοὶ ἦσαν ὁμοπάτριοι 
καὶ ὁμομήτριοι. τῷ δέ γε Μακαρτάτῳ τῳδὶ, τῷ υἱεῖ τοῦ Θεο- 

πόμπου, οὐδὲν ἐγένετο ἔπγονον, ὅ τι ἐστὶν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ 10 
τούτου καὶ τῷ Στρατίου. τούτων δ᾽ οὕτως ἐχύντων, τῷ μὲν 
παιδὶ τούτῳ ἐστὶν ὄνομα τῶν ἐν τῷ νόμῳ εἰρημένων, καὶ μέ- 
χρνι ὧν ὃ νύμος κελεύει τὴν ἀγχιστείαν εἶναι" ἀνεψιοῦ γὰρ 
“Αγνίου παῖς ἐστίν" ὃ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ Εὐβουλίδης ἀνεψιὸς 15 
ἦν ᾿Δγνίᾳ, οὗ ἐστὶν ὁ κλῆρος. ὃ δέ γε Θεύπομπος, ὁ τουτουὶ 

πατὴρ Μακαρτάτου, οὐκ ἂν εἶχεν ὄνομα ϑέσϑαι αὐτῷ τῶν ἐν 
τῷ νόμῳ εἰρημένων οὐδέν" ἐξ ἑτέρου γὰρ οἴκου ἦν τοῦ Στρα- 
τίου. οὐ προσήκει δὲ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐδένα ἄγϑρῳπων 
τὸν κλῆρον ἔχειν τὸν “ἀγνίου » ἐξ ἑτέρου οἴκου ὄντα, ἕως ἄν 20 

τις λείπηταν τῶν γενομένων ἐν τῷ οἴκῳ τῷ “Ἵγνίου, οὐδ’ ἐκ- 
βάλλειν βίᾳ ὕπερ οὗτοι δπεβφάψορριωος γένει τε ἀπωτέρω ὄν- 

τες καὶ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ οἴκῳ. τοῦτο γάρ ἐστιν, ὦ ἄνδρες ὃι- 
χασταὶ, ᾧ παρεκρούσατο Θεόπομπος, ὃ τουτουὶ πατὴρ ακαρ- 95 

΄ 

, ΄ ἊΝ " , δ - 2 -» “ » 
. χάτου. τίνες οὖν εἰσὶ λοιποί; οἱ ἔτι νῦν ὄντες ἐν τῷ οἴκῳ τῷ 

«Ἁγνίου, Φιλομάχη τε ἡ ἐμὴ γυνὴ, Εὐβουλίδου ϑυγάτηρ οὖσα, 
-» »" » , χ ἱ - 

τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ “Ἁγνίου, καὶ οὕτοσὺ ὁ παῖς; ὁ εἰσηγμένος 
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1080 υἱὸς εἷς τὸν οἶκον τὸν Εὐβουλίδου καὶ ᾿Δγνίου. Θεύπόμπος 

δ᾽, ὃ τουϊουὶ πατὴρ Μακαρτάτου, οὐκ ὧν τοῦ οἴκου τοῦ 
“Ἁγνίου, ἐψεύσατο πρὸς τοὺς δικαστὰς ὑπεομέγεϑες ψεῦδος 
περί τε τῆς Φιλομάχης, τῆς τοῦ Πολέμωνος ἀδελφῆς, τηϑίδος 

5 δ᾽ Ἁγνίου, ὅτι οὐκ εἴη τῷ Πολέμωνι, τῷ τοῦ ““γνίου υἱεῖ, 
ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία ἀδελφὴ, καὶ πάλιν προσποιούμενος 
τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἶναι “Δγνίᾳ, οὐδεπώποτε γενόμενὸς. ταῦτα 
δὲ πάντ᾽ ἀδεῶς ἔλεγεν ὁ Θεόπομπος, μάρτυρα μὲν οὐδένα πα- 

10 ρἐχόμενος, ὅστις ἔμελλεν ὑπεύϑυνος ἡμῖν ἔσεσϑαι, συνομολο- 
γοῦντας δ᾽ αὑτῷ ἔχων τοὺς κοινωνούς, οἱ ἦσαν ἀλλήλοις συν- 

ἀγωνισταὶ καὶ δὴ ἅπαντα ἔπραττον κοινῆ, ὕπως ἀφέλωνται 
τὴν γυναῖκα, τὴν τουτουὶ μητέρα τοῦ παιδὸς, τὸν κλῆρον, ὃν 

15 ὑμεῖς αὐτῇ ἐψηφίσασϑε. βούλομαι οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

περὶ ὧν εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς μαρτυρίας παρασχέσθαι, πρῶτον 
μὲν, ὡς ἐνίχησε τοῦ κλήρου τοῦ “Δγνίου ἡ Εὐβουλίδου ϑυγά- 
τήρ Φιλομάγη, γένει οὖσα ἐγγυτάτω, ἔπειτα περὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων. αναγίνωσκε τὴν μαρτυρίαν. 

δ0 Ἵ ΑΡΤΥΡΙ Α 

- -“ ν -" -"Ὕ 5." Υ 

ν μερὶ ἐερορ νὰ παρεῖναν πρὸς τῷ διαιτητῇ ἐπὶ Νικοφήμου 
ω ϑι», Γ ἤ Ὁ ᾽ ᾿ "ὦ -»" 

ἄρχοντος, ὁτὲ ἕνίχησε Φιλομάχη, ἡ Ευβουλίδου ϑυγαάτηρ, τοῦ 
’, ἀν » -" 

πλήρου τοῦ “Ἵγνίου τοὺς ἀμφιδβητοῦντας αὐτῇ πάντας. 
΄ Γ δ ““ Οτι μὲν ἐνίκησε Φιλομάχη, ἡ Εὐβουλίδου ϑυγάτηρ, τοῦ 

’ ῳ ΟΦ ᾿ 3 ͵ Νδς σὴ ᾿, ι [χ 

25 κληρου τοῦ Ἅγνίου, ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες δικασταί. χαὶ αὕτη 
ΡΉΡ ᾽ τ τὰ εἶς 2εν , ΡΒ. 
ἐνίκησεν οὐδεμιᾷ παρασκευῇ αδίκῳ οὐδὲ συνωμοσίῳ, ἀλλ᾽ ὡς 
Φ ς ᾿Ξ - 

οἷον τε δικαιότατα, ἐπιδειξάντων ἡμῶν, ὅτι γένει ἐγγυτάτω ἦν 
᾿ς τ δ -“ - “ 3 
“ἡγνίᾳ, οὐ ἐστὶν ὁ κλῆρος, ἀνεψιοῦ παῖς οὖσα πρὸς πατρὸς 

1060 καὶ ἐκ τοῦ οἴκου οὐσα τοῦ ᾿Αγνίου. ἐπειδὰν οὖν λέγῃ Μακάρ- 
ΥΥΘυ ὁ Ὁ 2 -»" -»" 

τατος, ὃτι ἐνίκησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ Θεόπομπος τοῦ κλήρου 
΄ ἰν ΄ διιι, ὦ » δ. ὃν ι [χὴ ᾿ 

τουτου, ὑυποβάλλετε αὐτῷ ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι καὶ 
[ν ᾿ ; Ὕ ἰν . ἡ γυνὴ ἐνίκησε πρότερον, ἢ Θεύπομπος, ὁ τουτουὶ πατὴρ, 

Ω - 3 - 
5 καὶ ὁτι δικαίως ἐνίκησεν ἡ γυνὴ, ἐκ τοῦ οἴκου οὖσα τοῦ 

[. 3 3 » 3 - -" 

«Αγνίου, Ῥυβουλίδου ϑυγάτηρ οὖσα, τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ ᾿Δγνίου, 
Φ Χ ἥ ΄ 3 3 ᾽ 
ὁ δὲ Θεόπομπος ὅτε οὐκ ἐνίκησεν, ἀλλὰ παρεκρούσατο, οὐκ 
4ι » » - δι. .ἐὐ. δὰ " 

ὧν ἐκ τοῦ οἴκου τὸ παράπαν τοῦ ““γνίου. ταῦτα αὐτῶ ὑμεῖς, 
Ἶ , - 

10 ὦ ἄνδρες ᾿δίκασταὶ, ὑποβάλλετε, καὶ ὅτι τὸν παῖδα τουτονὶ Εὐ- 
Ἵ 3 ᾿ ἢ - 

βουλίδην, τὸν Εὐβουλίδου υἱὸν, ᾿Αγνίου δ᾽, οὐ ἐστὶν ὃ κλῆ- 
2 Ξ ᾿ ᾿ Μ 

ρος, ἀνεψιοῦ παῖδα πρὸς πατοὺς, οὔτε Θεύπομπος, ὁ ακαρ- 
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ἂν. 3 

τάτου πατὴρ, οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐνίκησε. 
γυνὶ δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀγὼν καὶ ἡ διαδικασία περὶ τοῦ κλήρου τοῦ 
"Αγνίου τῷ Εὐβουλίδου υἱεῖ τούτῳ, καὶ Μακαρτάτῳ τούτῳ, τῷ 18 
Θεοπόμπου υἱἷεῖ" καὶ ὁπότερος τούτων δικαιότερα λέγειν δόξει 
καὶ κατὰ τοὺς νύμους μᾶλλον, δῆλον ὅτι τούτῳ ὑμεῖς οἵ δικα- 
σταὶ προσϑήσεσϑε. ἀναγίγνωσκε τὰς μαρτυρίας τὰς ὑπολοίπους" 
πρῶπον μὲν, ὅτι ἡ Φιλομάχη, ἡ τοῦ “Δγνίου τηϑὶς, ἀδελφὴ, 90 

ἦν ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία τῷ Πολέμωνι, τῷ ᾿ἀγμίου πατρί" 
ἔπειτα τὰς ἄλλας ἁπάσας ἀναγνώσεταν περὺ τοῦ γένους. 

ΜΑΙ ΧΟΡΩΙ (4.1, 

Μαρτυροῦσι δημόται εἶναι Φιλάγρῳ, τῷ Εὐβουλίδου πατρὶ, 25 
καὶ Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τοῦ ᾿Δγνίου, καὶ εἰδέναι Φιλομάχην, 

τὴν μητέρα τὴν Εὐβουλίδου, νομιζομένην ἀδελφὴν εἶναν Πολέ- 
ἕῶνος, τοῦ πατρὸς τοῦ ᾿Αγνίου, ὁμοπατρίαν καὶ ὁμομητρίαν, 1061 

ποὺ μηδενὸς πώποτ᾽ ἀκοῦσαι, ὡς γένοιτο ἀδελφὸς Πολέμωνυ 

τῷ ᾿ΑἽγνίου, 

4... ΔῊ. 

ἹΜΜαρτυροῦσιν Οἰνάνθην, τὴν μητέρα τοῦ πάππου τοῦ 
» ῃ 3 ἑαυτῶν Στρατωνίδου, ἀνεψιὰν εἶναν ἐκ πατραδέλφων Πολέμωνι, 

τῷ πατρὶ τοῦ "Αγνίου, καὶ ἀκούειν τοῦ πατρὺς τοῦ ἑαυτῶν» 
“ ᾿ 3 ν 3." ᾿ ΄ » ᾿ “ 
ὅτε Πολέμων. ἀδελφὸς. οὐδεὶς γένοιτο πώποτε, τῷ πατρὶ τῷ 
“Α , δ λ ᾿ δὲ Φ λ “ ᾿ ’ "αὐ λιῆ Φ ,ὔ δ ΄ γνίου, ἀδελφὴ δὲ Φιλομάχη ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία, ἡ μήτ 
τῆρ ἡ Εὐβουλίδου, τοῦ πατρὸς τῆς Φιλομόχης, τῆς Σωσυϑέου 10 
γυναικός. 

σι 

4.4 4ΏΗ-. 

Μαρτυρεῖ συγγενὴς εἶναι καὶ φρατὴρ καὶ δημότης ᾿“γνίᾳ 

καὶ Εὐβουλίδῃ, καὶ ἀκούειν τοῦ πατρὸς τοῦ ἑαυτῶν καὶ τῶν 

ἄλλων συγγενῶν, ὅτι ἀδελφὸς οὐδεὶς ἐγένετο τῷ Πολέμωνι, τῷ 

“πατρὶ ᾿Αγνίου, ἀδελφὴ δ᾽ ὁμοπατρία καὶ ὁμοιητρία Φιλομάχη, 16 

ἡ μήτηρ ἡ Εὐβουλίδου, τοῦ πατρὸς Φιλομάχης, τῆς Σωσι- 

ϑέου γυναικός. 



108 ος ΨΖΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ἀξ εὐ Ἔχ, ΟΝ 

ἹΜαρτυρεῖ πάππον εἶναι ξαυτοῦ ᾿“ρχίλοχον καὶ ποιήσα- 
20 σϑαι ξαυτὸν υἵὸν, καὶ εἶναν αὐτὸν συγγενῆ Πολέμωνι, τῷ πα- 

" - Ὁ ’ ι 2 ΄ 2 ΄ ι » " 
τρὺ τοῦ «Αγνίου, καὶ ἄκουειν ᾿“ρχιλόχου καὶ τῶν ἄλλων συγ- 

-" Ω 93 .Ὶ 3 δ ΄ 8. 9.4 ΄ »" 
γενῶν, ὅτι ἀδελφὸς οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐγένετο Πολέμωνι, τῷ πα- 
τρὶ τοῦ ᾿Δγνίου, ἀδελφὴ δ᾽ ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία Φιλο- 
μάχη, ἡ μήτηρ ἡ Εὐβουλίδου, τοῦ πατρὸς τῆς μέχρι. 
τῆς Σωσιϑέου γυναικός. 

φἤ ὶ Δ. 2,. 27. ΕΗ; 

ἹΜαρτυρεὶ τὸν πατέρα τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς Καλλίστρατον 
ἀνεψιὸν εἶναι ἐκ πατραδέλφων Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τοῦ "“Δγνίου, 

καὶ Χαριδήμῳ, τῷ πατρὶ τῷ Θεοπόμπον, τὴν δὲ μητέρα τὴν 
ἑαυτοῦ ἀνεψιοῦ παῖδα εἶναν Πολέμωνι, καὶ λέγειν τὴν μητέρα 

1069 τὴν αὑτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις, ὅτε Φιλομάχη, ἡ μήτηρ ἡ 

Ἑῤβουλίδου, ἀδελφὴ ἦν Πολέμωνος τοῦ πατρὸς τοῦ "Δγνίοῦ 
ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία, καὶ ὅτι ἀδελφὸς οὐδεὶς πώποτε γέ- 
νοῖίτο Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τῷ ᾿Δγνίου. 

Ε 

5 Τὸ πρύτερον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτε συνώμοσαν ἀλλήλοις 
οὗτοι ζαὶ συστάντες ἠγωνίζοντο πολλοὶ ὄντες πρὸς τὴν γυναῖ- 
κα, ἡμεῖς μὲν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὔτε μαρτυρίας ἐγράψαμεν 
περὶ τῶν ὁμολογουμένων, οὔτε μάρτυρας προσεκαλεσάμεϑα; 

10 ἀλλ᾽ φὠόμεϑα ταῦτά γε ἀδεὼς ὑπάρχειν ἡμῖν. οὗτοι δὲ τά τ᾽ 

ἄλλα πολλὰ καὶ ἀναίσχυντα παρεσκευάσαντο εἰς τὸν ἀγῶνα» 

καὶ ἔμελεν αὐτοῖς οὐδενὸς πλὴν τοῦ ἐξαπατῆσαι ἐν τῷ τότε 

παρόντι χαιρῷ τοὺς δικαστὰς, οἵτινες "αεεχρῶννο: ὡς τῷ Πο- 

16 λέμωνν, τῷ πατρὶ τοῦ ᾿γνίου, τὸ παράπαν οὐδεμία γένοιτο 
ἀδελφὴ ὁμοπατρία καὶ ὁμομητρία" οὕτως ἦσαν ἀναίσχυντοι 
καὶ βδελυροὶ, τηλικουτονὶ πρᾶγμα παρακρουόμενον τοὺς δικα- 

στὸς χαὶ οὑτωσὶ περιφανὲς, καὶ ἐσπούδαζον καὶ ἠγωνίζοντο 
20 περὺ τούτου μάλιστα. ἡμεῖς δέ γε νυνὶ μάρτυρας ὑμῖν τοσου- 

σουσὶ παρεσχύμεϑα περὶ τῆς Πολέμωνος ἀδελφῆς, τηϑίδος δ᾽ 
“Δγνίου. τούτῳ δ᾽ ὃ βουλόμενος μαρτυρησάτω, ἢ ὡς οὐκ ἦσαν 
ἀδελφοὶ ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι Πολέμων καὶ Φιλομάχη, ἢ 

95 ὅτι οὐκ ἦν ὁ μὲν Πολέμων υἱὸς, ᾿ δὲ Φιλομάχη. ̓ ϑυγάτηρ 
᾿ἡγνίου, τυ Βουσέλου υἱέως, ἢ ὅτι ὃ Πολέμων οὐκ ἦν πατὴρ 

“Ἁγνίου, οὗ ἐστὶν ὃ κλῆρος, οὐδ᾽ ἡ ἀδελφὴ ἡ Πολέμωνος Φι- 



ΠΡῸΣ ΜΑΚΆΑ͂ΡΤΑΤΟΝ. 169 

λομάχη τηϑὶς, ἢ ὡς ὁ Εὐβουλίδης οὐκ ἦν Φιλομάχης υἱὸς 

οὐδὲ Φιλάγρου τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ ᾿“4γνίου, ἢ ἐκεῖνο, ὅτι Εὐβου- 1069 

λίδου, τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ “Δγνίου, οὐκ ἔστι ϑυγάτηρ Φιλομάχη 

ἡ νυνὶ ἔτι οὖσω, οὐδ᾽ υἱὸς οὑτοσὶ ὁ παῖς, εἰσπεποιημένος 

κατὰ τοὺς νόμους τοὺς ὑμετέρους εἰς τὸν Εὐβουλίδου οἶκον, 

ἢ ὡς Θεόπομπος, ὃ τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου, ἐκ τοῦ οἴκου 5 

ἦν τοῦ ̓ “γνίου. τούτων ὅ τι βούλεταί τις μαρτυρησάτω αὐτῷ. 

ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽, ὅτι οὐδεὶς οὕτω τολμηρὸς ἔσταν οὐδ᾽ ἀπονενοημέ- 

γ)ὸος ἄνϑρωπος. ὡς δὲ μᾶλλον καταφανὲς ὑμῖν ἔσται, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, ὅτι τὸ πρότερον ἀναισχυντοῦντες περιεγένοντο, δί- 10 

χαιον δ᾽ οὐδὲν ἔλεγον, ἀναγίνωσκε τὰς μαρτυρίας, ὅσαι εἰσὶν 

ἔτι ὑπόλοιποι. 

αν» ἐξ μὰν μὲν ἰῳβ ρφὶ ὃν. μδ' Ὁ 

ἹΜαρτυρεῖ συγγενὴς εἶναν Πολέμωνι, τῷ “Ἵγνίου πατρὶ, 

κοὴὺ ἀκούειν τοῦ πατρὸς τοῦ ξαυνὸῦ; ἀνεψιοὺς εἶναν ἐκ ΠΌΡΟΣ 

δέλφων Πολέμωνι Φιίλαγρύν τε, τὸν Εὐβουλίδου πατέρα, καὶ 15 

Φανοστράτην, τὴν Στρατίου ϑυγανερα; καὶ παλλτοτρῦτον, τὸν 

στατέρα τῆς Σωσιϑέου γυναικὸς, καὶ Εὐκτήμονα , τὸν βασιλεύ- 

σαντα, καὶ Χαρίδημον, τὸν πατέρα τὸν Θεοπύμποὺ καὶ Στρα- 

τοπλέους. καὶ εἶναν τοῖς τούτου υἱέσι καὶ «Ἅγνίᾳ ἐν τῷ αὐτῷ φῃ 

γένει Εὐβουλίδην κατὰ τὸν πατέρα τὸν ἑαυτοῦ, Φίλαγρον, κατὰ 

δὲ τὴν μητέρα τὴν ἑαυτοῦ; Φιλομάχην, νομιζόμενον. ἀνεψιὸν 

εἶναι Εὐβουλίδην “Ἵγνίᾳ πρὸς πατρὸς ἐκ τηϑίδος γεγονότα ᾿ἡγνίᾳ 

τῆς πρὸς πατρύς. 

ἊΜ ΦΊΉΗ, 96 

ἹΜαοτυροῦσι συγγενεῖς εἶναι Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τῷ “ἡγνίου, 

καὶ Φιλάγρῳ, τῷ πατρὶ τῷ Εὐβουλίδου, καὶ ὐκτήμονι, τῷ 

βασιλεύσαντι, καὶ εἰδέναν Εὐκτήμονα ἀδελφὸν ὄντα ὁμοπάτριον 

Φιλάγρῳ, τῷ πατρὶ τῷ Εὐβουλίδου, καὶ ὁπότε ἡ ἐπιδικασία 

ἦν τοῦ κλήρου τοῦ ““γνίου Εὐβουλίδῃ προσκλαίουσα, ἔτι ἐῇν 1064 

Εὐκτήμονα, ἐχ πατραδέλφων ἀνεψιὸν ὄντα Πολέμωνι, τῷ πατρὶ 

“ἡγνίου, καὶ μὴ ἀμφισβητῆσαι Ἐὐκτήμονα Ἐὐβουχίδῃ τοῦ κλή- 

ρου τοῦ “Ἁγνίου, μηδ᾽ ἄλλον μηδένα κατὰ γένος τότε. - 
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4. ἱ. ἢ. ᾿ τ ΝΑ 

ἹΜαρτυροῦσι τὸν πατέρα τὸν ξαυτῶν “Στράτωνα συγγενῆ 
εἶναι Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τῷ “Ἁγνίου, καὶ Χαριδήμῳ, τῷ πατρῖ 
τῷ Θεοπόμπου, καὶ Φιλάγρῳ, τῷ πατρὶ τῷ Εὐβουλίδου, καὶ 

10 ὠχούειν τοῦ ξαυτῶν πατρὸς, ὅτι Φίλαγρος λάβοι γυναῖκα, πρώ- 

τὴν μὲν Φιλομάχην, ἀδελφὴν Πολέμωνος, τοῦ πατρὸς τοῦ 
ς , ο , ΡΥ , ι , , 
“Δγνίου, ὁμοπατρίαν καὶ ὁμομητρίαν, καὶ γενέσϑαν “Φιλάγρῳ ἐκ 

μὲν τῆς Φιλομάχης Εὐβουλίδην, ἀποθανούσης δὲ Φιλομάχης, 
15 ἑτέραν λαβεῖν γυναῖκα Φίλαγρον Τελεσίππην, καὶ γενέσϑαν ὅμο- 

πάτριον μὲν ἀδελφὸν Εὐβουλίδῃ Μενεσθέα, ὁμομήτριον δὲ μή" 
᾿ 3 ’ 3 ΝΑ - ΄ - 6 , ᾿ 

καὶ Ἐυβουλίδου ἀμφισβητήσαντος τοῦ πλήρου τοῦ Δγνίου κατὰ 

γένος, Μενεσϑέα μὴ ἀμφισβητῆσοαν τοῦ κλήρου τοῦ “Αγνίου, 
90 μηδ᾽ Εὐκτήμονα, τὸν ἀδελφὸν τὸν Φιλάγρου, μηδ᾽ ἄλλον μη- 

δένα κατὰ γένος πρὸς Εὐβουλίδην τότε. 

τ ἌΨ, ἫΝ Ν 

ἹΜαρτυρεῖ τὸν πατέρα τὸν ἑαυτοῦ ᾿Δρχίμαχον συγγενῆ εἶναι 
Πολέμωνι, τῷ πατρὶ τῷ “Δγνίου, καὶ Χαριδήμῳ, τῷ πατρὶ τῷ 

85 Θεοπόμπου, καὶ Φιλάγρῳ, τῷ πατρὶ τῷ Εὐβουλίδου, καὶ ἀκού- 

εἰν τοῦ πατρὸς τυῦ ξαυτῶν, ὅτι Φίλαγρος λάβοι γυναῖκα πρώ- 
τὴν μὲν Φιλομάχην, ἀδελφὴν Πολέμωνος τοῦ πατρὸς τοῦ “4γνίου 
ὁμοπατρίαν καὶ ὁμομητρίαν, καὶ γενέσϑαι ἐκ μὲν Φιλομάχης 

1066 Εὐβουλίδην, ἀποϑανούσης δὲ Φιλομάχης, ἑτέραν λαβεῖν γυναῖκα 
Φίλαγρον Τελεσίππην, καὶ γενέσϑαι (Φιλάγρῳ ἔκ Τελεσίππης 
Μενεσϑέα, ὁμοπάτριον μὲν ἀδελφὸν Εὐβουλίδῃ, ὁμομήτριον 

5 δὲ μή ἀμφισβητήσαντος δὲ τοῦ ᾿Δγνίου κατὰ γένος, ΜΜενεσϑέα 
μὴ ἀμφισβητῆσαι τοῦ κλήρου, μηδ᾽ Εὐκχκτήπονα, τὸν ἀδελφὸν 
Φιλάγρου, μηδ᾽ ἄλλον μηδένα κατὰ γένος πρὸς Εὐβουλίδην 
τότε. 

4.4 4. 

Μαρτυρεῖ τὸν πατέρα τῆς ξαυτοῦ μητρὸς Καλλίστρατον 
10 ἀδελφὸν εἶναι Εὐκτήμονι, τῷ βασιλεύσαντι, καὶ Φιλάγρῳ τῷ. 

πατρὶ τῷ Εὐβουλίδου, ἀνεψιοὺς δ᾽ εἶναι τούτους Πολέμωνι, 
τῷ πατρὶ τῷ “Δγνίου, καὶ Χαριδήμῳ, τῷ πατρὶ τῷ Θεοπόμπου, 
καὶ ἀκούειν τῆς μητρὸς τῆς ξαυτοῦ, ὅτι. ἀδελφὸς οὐ γένοιτο 
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» δ 3 ι ᾿ ᾶΪ 

Πολέμωνι, τῷ πατρὶ “4γνίου, ἀδελφὴ δὲ γένοιτο ὁμοπατρία καὶ 15 
’ὔ “ , 

ὁμομητρία Φιλομάχη, καὶ ταύτην λάβοι τὴν Φιλομάχην Φίλα- 
Ἡρωοδε ᾽ πρλλωὰ , 

ρος, καὶ γένοιτο ἐξ αὐτῶν Εὐβουλίδης, ὁ πατὴρ ὁ Φιλομάχης, 

τῆς Σωσιϑέου γυναικός. 
2 » ᾿ ι , 8.0» 35 3 
“ἀναγνῶναι μὲν τὰς μαρτυρίας ταῦτας ἐξ ἀνάγκης ἣν, ὦ 90 

32 , , 

ἄνδρες δικασταὶ, ἵνα μὴ τὸ αὐτὸ πάϑοιμεν, ὅπερ τὸ πρότερον, ᾿ 
2 " τ 
ἀπαράσκευοι ληφϑέντες ὑπὸ τούτων. πολὺ δὲ σαφέστερον ἔτι 
αὐτὸς ξαυτοῦ Μακάρτατος οὑτοσὶ καταμαρτυρήσει, ὅτι. οὔτε Θεο- 

’, - -» - 9, - , 

πόμπῳ, τῷ πατρὶ τῷ ἕξαυτοῦ, οὔτε αὐτῷ τούτῳ προσήκει οὐ- 
Ἁ -" - ΄ ΄ »" δενὸς κληρονομεῖν τῶν “Δγνίου, γένεν ἀπωτέρω ὄντος τοῦ Θεο- 95 

πόμπου καὶ οὐ» ἐκ τοῦ αὐτοὺ οἴκου τὸ παρόπαν. εἰ γάρ τις 
3 , ΑΕ . δ " , 5... 5 Φ᾿ ἃ » 
ἀναπρίνον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, Οὑτοσὶ τίς ἐστὶν ὁ ἀμφισβητῶν 

- , » - ᾿, 3 Ξ-. , 

τῷ παιδὶ τούτῳ τοῦ κλήρου τοῦ “Δγνίου; εὖ οἶδ᾽, ὅτι ἀπο- 
δι ΄ ΄ 

κρίναιτ᾽ ἂν, ὅτι Μακάρτατος. τίνος ὧν πατρός; Θεοπόμπου. 
Ἁ ᾽ “-“᾿ , ᾿ - 

ψιητρὸς δὲ τίνος; ᾿Αἀποληξίδος, ϑυγατρὸς Προσπαλτίου, ἀδελφῆς 1066 

δὲ Μακαρτάτου τοῦ Προσπαλτίου. ὃ δὲ Θεύπομπος τίνος ἦν 
΄ ς΄ δ Ὰ ’ ἰὼ 

πατρύς; Χαριδήμου. ὁ δὲ Χαρίδημος τίνος; Στρατίου. ὁ δὲ 

Στράτιος τίνος; Βουσέλου. οὑτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἔστιν ὁ 
ν Ξ - Ἵ Π τ 

ὁ Στρατίου οἶκος, ἑνὸς τῶν Βουσέλου υἱέων, καὶ ἔκγονοι οὗτοί 

εἶσι Στρατίου, οὗς ὑμεῖς ἀκηκόατε᾽ καὶ ἐνταῦϑα οὐδαμοῦ ἐστὶν 
36. ", - - ᾿ -« δ , 3.)γ7 3ον 
οὐδὲν ὄνομα τῶν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ᾿Δγνίου, ἀλλ οὐδὲ παρα- 

, Ἁ 5 , , - 

πλήσιον. πάλιν δὴ ἀνακρίνω τὸν παῖδα τουτονὶ, τίς ὧν ἀμ- 10 
- “ - ’ Ὁ ᾿ 3 μ᾿ ᾽" 

φισβητεῖ Μακαρτάτῳ τοῦ πλήρου τοῦ «“ἡγνίου. οὐκ ἂν ἔχοι, 
Ἔν " 2 ᾽ 3.5 6 » 3 , ρ ἕω κῚ 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀλλ΄ οὐ οτιοῦν ἀποχρίνασϑαι ὃ παῖς, ἢ 

᾿ 3 » ᾿ 

ὅτι Εὐβουλίδης. τίνος ὧν πατρύς; Εὐβουλίδου, τοῦ “Ἅγνίου 
Ἢ: ΄ ΓΟ , - 

ἀνεψιοῦ. μητοὺς δὲ τίνος; Φιλομάχης, ἢ ἦν “Δγνίᾳ ἀνεψιοῦ 15 
» " ΄ δ 130 ΄- ᾿ , 3 ΄ ΄ 

παῖς πρὸς πατρὸς. ὁ “υβουλίδης δὲ τίνος ἣν πατρος; Φιλὰ- 
-" 3 »" - , ᾿ 4 

γρου, τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ “Δγνίου. μητρὸς δὲ τίνος; Φιλομάχης, 
-" » Ια  . ’ 3 

τῆς τηϑίδος τοῦ “Δγνίου. ὁ δ᾽ ᾿“Αγνίας τίνος ἦν υἱός; Πολέ- 

ἕωνος. ὁ δὲ Πολέμων τίνος; “Ἁγνίου. ὁ δ᾽ “Δγνίας τίνος; 

Βουσέλου. οὑτοσὶ ἕτερός ἐστιν οἶκος ὁ “Ἁγνίου, ἑνὸς τῶν Βου- 20 
-" » 2" 

σέλου υἱέων" καὶ ἐνταῦϑ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔνεστι τὸ αὐτὸ ὄνομα 
- -" “᾿ » 2 ’ 

τῶν ἐν τῷ Στρατίου οἴχῳ ὄντων ἐκγύνων, ἀλλ᾽ οὐδὲ παραπλή- 
δ » ΄ - “ »-Ἣ Ὁ 

σιον, ἀλλ᾽ αὐτοὶ δι᾿ ἑαυτῶν πορεύονται ἐν τῷ οἴκῳ τῷ «“Ἅγνίου, 
᾿Ὶ 3 3 3 ᾿ “ -»" ν κι 

τὰ ὀνόματα πὰρ ἀλλήλων παραλαμβάνοντες. πανταχῇ δὴ καὶ 25 
- 3 πάντα τρόπον ἐξελέγχονται ἐξ ἑτέρου οἴκου χαὶ ἀπωτέρω γένει 

- 7 »" - 2 , -" ς 

ὄντες, καὶ οὐ προσῆκον αὐτοῖς κληρονομεῖν οὐδενὸς τῶν “Δγνίου. 
᾿ ἰκ ᾿ ᾿ ᾿ 2 , ᾿Ὶ , 

οἷς γὰρ ὃ νομοϑέτης δίδωσι τὴν ἀγχιστείαν καὶ τὴν χληρονο- 
΄ 3 ψνν ὰ, ᾿ ἥν 

μίαν, τούτους ἀναγνώσεται ὑμῖν τοὺς νόμους. 
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1067 ᾿ΠΝΟΜΟΙ. Ὧν αμβΑΡΆ 

“Οστις ἂν μὴ διαϑέμενος ἀποθάνῃ, ξὼν μὲν παῖδας κατα- 
λίπῃ ϑηλείας, σὺν ταυτῃσὶ, ἐὰν δὲ μὴ, τούσδε κυρίους εἶναι 
τῶν χρημάτων. ἐὰν μὲν ἀδελφοὶ ὦσιν ὁμοπάτορες, καὶ ἐὰν 

6 παῖδες ἐξ ἀδελφῶν γνήσιοι, τὴν τοῦ πατρὸς μοῖραν λαγχάνειν. 
ἐὰν δὲ μὴ ἀδελφοὶ ὦσιν, ἢ ἀδελφῶν παῖδες, οἱ ἐξ αὐτῶν κατὰ 
ταὐτὰ λαγχάνειν᾽ κρατεῖν δὲ τοὺς ἄῤῥδενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν 
ἀῤῥένων, ἐὰν ἐκ τῶν αὐτῶν ὦσι, καὶ ἐὰν γένει ἀπωτέρω. ἐὰν 

10 δὲ μὴ ὦσι πρὸς πατρὸς μέχρι ἀνεψιάδων [παίδων], τοὺς πρὸς 
μητρὸς τοῦ ἀνδρὸς κατὰ ταὐτὰ κυρίους εἶναι. ἐὰν δὲ μηδετέ- 
ρῶϑεν ἡ ἐντὸς τούτων, τὸν πρὸς πατρὸς ἐγγυτάτω κύριον εἶναι. 
γόϑῳ δὲ μηδὲ νόϑῃ μὴ εἶναι ἀγχιστείαν μήτε ἱερῶν μήϑ᾽ ὁσίων 

15 ἀπ᾿ Εὐκλείδου ἄρχοντος. 

Διαῤῥήδην λέγει ὃ νύμος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οἷς δεῖ τὴν 
κληρονομίαν εἶναι' οὐ μὰ Δί᾽ οὐ Θεοπόμπῳ, οὐδὲ Μακαρτάτῳ, 

τῷ Θεοπόμπου υἱεῖ, τοῖς μηδὲ τὸ παράπαν οὖσιν ἐν τῷ οἴκῳ 
τοῦ “Δγνίου. ἀλλὰ τίνι καὶ δίδωσι; τοῖς ἐκγόνοις τοῖς ᾿Δγνίου, 

20 τοῖς οὖσιν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ᾿Αγνίου ἐκείνου. ταῦτα καὶ ὃ νόμος 
λέγει, καὶ τὸ δίκαιον οὕτως ἔχει. οὐ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταὶ, ταῦτα μὲν ἔδωκεν ὁ νομοϑέτης τοῖς προσήκουσιν, ἕτερα 
δ᾽ οὐ προσέταξεν, ἀλλὰ πάνυ πολλά ἐστιν, ἃ προστάττει ποιεῖν 

45 τοῖς προσήκουσι, καὶ πρύφασιν οὐδεμίαν δίδωσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγ- 

πης δεῖ ποιεῖν. μᾶλλον δὲ λέγε αὐτὸν τὸν νύμον τὸν πρῶτον. 

ΝΠ ΟἿΣ ΟἿΣ: 

Τῶν ἐπιπμλήρων, ὅσαι ϑητιπὸν τελοῦσιν, ἐὰν μὴ βούληται 
ἔχειν ὃ ἐγγύτατα γένους, ἐχδιδότω ἐπιδοὺς, ὃ μὲν πεντακοσιο- 

1068 μέδιμνος πενταχοσίας δραχμὰς, ὃ δ᾽ ἱππεὺς τριαχοσίας, ὁ δὲ 
ζυγίτης ἑκατὸν πεντήκοντα, πρὸς οἷς αὐτῆς. ἐὰν δὲ μὴ πλείους 
ὦσιν ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τῇ ἐπικλήρῳ πρὸς μέρος ἐπιδιδόναν 

6 ἕκαστον. ἐὰν δ᾽ αἵ γυναῖκες πλείους ὦσι, μὴ ἐπάναγκες εἶναν 
πλέον Ἷ μία ἐκδοῦναι τῷ γένεν» ἀλλὰ τὸν ἐγγύτατα δεῖ ἐκδὺ- 

δόναι, ἢ αὐτὸν ἔχειν. ἐὼν δὲ μὴ ἔχῃ ὃ ἐγγυτάτω γένους, ἢ μὴ 

ἐκδῷ, ὃ ἄρχων ἐπαναγκαζέτω ἢ αὐτὸν ἔχειν, ἢ ἐκδοῦναι. ἐὰν 

10 δὲ μὴ ἐπαναγκάσῃ ὃ ἄρχων, ὀφειλέτω χιλίας δραχμὰς ἱερὰς τῇ 
Ἥρῳ. ἀπογραφέτω δὲ τὸν μὴ ποιοῦντα ταῦτα ὁ βουλόμενος 
συρὸς τὸν ἄρχοντα. 
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Φ᾿ 3» 
4 μὲν λέγει ὃ νόμος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀκούετε. ὅτε δὲ 

τῆς ἐπικλήρου ἔδει ἐπιδικάζεσϑαι Φιλομάχης τῆς τουτουὶ μητρὸς 
εἰ ι ς ; ΔΌΣ - ν ᾿ ι ι ς 

τοῦ παιδὸς, ᾿Δγνίου δ᾽ ἀνεψιοῦ παιδὸς οὐσὴς πρὸς πατρὸς, 15 
ἕ , ’ 

ἐγὼ μὲν ἧκον φοβούμενος τὸν νόμον καὶ ἐπεδικαζόμην γένει 
Ἢ , » , ᾽ ο , " 2 οκ ὧν ἐγγυτάτω" Θεύπομπος δ᾽, ὁ Μακαρτάτου πατῆρ, οὐδὲ προσ- 
- 3. ἃ » - ἢλϑε τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἠμφισβήτησε διὰ τὸ μηδ οτιοῦν αὐτῷ 
προσήκειν, καὶ ταῦτ᾽ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὧν τῇ αὐτῇ. καίτοι πῶς 40 

᾽) δ 9. ᾿ »»Ἤ 53 - ᾿ 2 , 
οἴεσϑε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἃτοπον εἶναν τῆς μὲν ἐπικλήρου, 

35 - » ΄ ἣ ἦν ᾿“Δγνίᾳ ἀνεψιοῦ παῖς πρὸς πατρὸς, ταύτης μὲν μηδενὶ 
΄ δ 4 “- ΄ ε ᾿ Ξ ἀν ’, 

πώποτ᾽ ἀμφισβητῆσαν Θεόπομπον; τὸν δὲ χλήρον τοῦ “Ἵγνίου 

ἀξιοῦν ἔχειν παρὰ τοὺς νόμους ἅπαντας; τούτων γένοιντ᾽ ἂν 95 
3 ; 

ὄνϑρωποι ἀναισχυντότερον παὶ μιαρώτεροι; ἀναγίνωσαε καὶ τοὺς 
΄ 

ἑτέρων νόμους. 

λα κι ονοο 

Προειπεῖν τῶ κτείναντι ἐν ἀγορᾷ ἐντὸς ἀνεψιότητος καὶ 

ἀνεψιοῦ, συνδιώκειν δὲ καὶ ἀνεψιῶν παῖδας, καὶ γαμβοοὺς,1 009 
4 ᾽ ; Ἁ κ᾿ 3 - Α ’ 

παι ἀνεψιους. καὶ πενϑεροὺς, καὶ ἀνεινιαδοῦς, καὶ φρατορας. 

ἐὰν δὲ αἰδέσασϑαν δέῃ, ἐὰν μὲν πατὴρ ἦ, ἢ ἀδελφὸς, ἢ υἱεῖς, 
“. ΡΞ 3 

πάντας, ἢ τὸν κωλύοντα κρατεῖν. ἐὰν δὲ τούτων μηδεὶς ἢ, 
ΝΣ -" ΄ 

κτείνῃ δ᾽ ἄκων, γνῶσι δ᾽ οἵ πεντήκοντα καὶ εἷς, [ οἵ ἐφέται,] 5 
ἄκοντα κτεῖναι, αἰδεσάσϑων οἵ φράτορες, ἐὰν ϑέλωσι, δέκα. 

᾽ ᾿ , , 

τούτους δ᾽ οἵ πεντήκοντα καὶ εἷς ἀριστίνδην αἱρείσϑων. καὶ οὗ 
πρότερον κτείναντες ἐν τῷδε τῷ ϑεσμῷ ἐνεχέσϑων. τοὺς δ᾽ 10 
ἀπογινομένους ἐν τοῖς δήμοις, οὖς ἂν μηδεὶς ἀναιρῆται, ἐπαγ- 

δ "ν » γελλέτω ὁ δήμαρχος τοῖς προσήχουσιν ἀναιρεῖν καὶ ϑάπτειν καὶ 
καϑαίρειν τὸν δῆμον τῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἂν ἀπογένηται ἕκαστος αὖὐ- 
τῶν. ἐπαγγέλλειν δὲ περὶ μὲν τῶν δούλων τῷ δεσπότῃ, περὶ 15 

- -" ΄ ψ, 
δὲ τῶν ἐλευϑέρων τοῖς τὰ χρήματ᾽ ἔχουσιν. ἐὰν δὲ μὴ ἡ χρή- 
ματα τῷ ἀποθανόντι, τοῖς προσήκουσυ τοῦ ἀποϑανόντος ἐπαγ- 
γέλλειν. ἐὰν δὲ, τοῦ δημάρχου ἐπαγγείλαντος, μὴ ἀναιρῶνταν 
οἱ προσήκοντες, ὃ μὲν δήμαρχος ἀπομισϑωσάτω ἀνελεῖν καὶ 90 

’; ᾿Ὶ - ᾿ “ » Ἁ [χὰ Ἅ 

καταϑάψαν καὶ χκαϑᾷραι τὸν δῆμον αὐϑημερον, ὁπῶὼς ἂν δὺυ- 
2 ᾿ «ὦ 3 Δ Π ᾿...5 ΄ 2 ᾿ ᾿ 

γώνταν ὀλιγίστου " ἐὰν δὲ μὴ ἀπομισϑώσῃ, ὀφειλέτω χιλίας δρα- 

χμὰς τῷ δημοσίῳ. ὅ τι δ᾽ ἂν ἀναλώσῃ, διπλάσιον πραξάσϑω 
Ὰ ᾿ -" ᾽ ᾿’ ὸ " ᾿ ι ΄ “-- Ὁ 2 , » 

παρὰ τῶν ὀφειλόντων" ἐὰν δὲ μὴ πράξῃ, αὐτὸς ὀφειλέτω τοῖς 95 
δημόταις. τοὺς δὲ μὴ ἀποδιδόντας τὰς μισϑώσεις τῶν τεμενῶν 

τῶν τῆς ϑεοῦ καὶ τῶν ἄλλων ϑεῶν καὶ τῶν ἐπωνύμων ἀτίμους 
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. 4 2 Ἁ ᾿ ᾿ Π Γ 4, ’ [.} 

εἶναν καὶ αὑτοὺς καὶ γένος παὺ κληρονόμους τοὺς τούτων͵, ἕως 
3 » 

ἂν ἀποδῶσι. :, οῆϑῳ 

- χα εὗϑι Ὁ οὐ ἃ , - ἔχων 
1070 Ταυτὰ πανϑ', οσαὰ οἵ νῦμοι προσταττοῦυδι ποιεῖν τοὺς προῦ- 

ἥκοντας, ἡμῖν προστάττουσι καὶ ἀναγκάζουσι ποιεῖν, ὦ ἄνδρες 
9, 

δικασταί. Μακαρτάτῳ δὲ τούτῳ οὐδὲν διαλέγονται, οὐδὲ Θεο- 
5 πόμπῳ, τῷ πατρὶ τῷ τούτου οὐδὲ γάρ εἰσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ 
“Αγνίου τὸ παράπαν. πῶς οὖν ἂν τούτοις τι προσταττοιξν; 
9... ἘῚ 3 Ἂ ΄ 
ἀλλ᾽ οὗτος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρὸς μὲν τοὺς νύμους καὶ τὰς 

" ει ἰν " ΄ ᾿, ᾿ ς ἶγ » 

μαρτυρίας, ἃς ἡμεῖς παρεχόμεϑα, δίκαιον μὲν οὐδ΄ ὁτιοῦν ἔχει 
9 - - 

10 λέγειν, ἀγαναπτεῖ δὲ καὶ δεινά φησι πάσχειν, ὅτι τοῦ πατρὸς 
3 " - - δ᾿ ὃΓὉ 

τετελευτηκύτος ἀγωνίζεται. ἐκεῖνο δ᾽ οὐκ ἐνθυμεῖται, ὦ ἄνδρες 
3 - 35 

δικασταὶ, Μακάρτατος, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἄνθρωπος ἦν ϑνη- 
3 »" . 

τὸς, καὶ τετελεύτηκε μετ΄ ἄλλων πολλῶν καὶ νεωτέρων καὶ πρεσ- 
3 δι . 

15 βυτέρων. ἀλλ᾽ εἰ Θεύπομπος τετελεύτηκεν, ὁ τουτουὶ πατὴρ, 
3 9 3 

οἵ νόμοι οὐ τετελευτήκασιν, οὐδὲ τὸ δίκαιον οὐ τετελεύτηκεν, 
2.3 “ " δ ᾿ -" “"᾿ 7) ἐδ Α 3 ᾿ 

οὐδ΄ οἵ δικασταὶ οἵ τὴν ψῆφον ἔχοντες. ἔστι δ΄ ὁ νυνὶ ἁγὼν 
δ 3 ᾿ δ 

καὶ ἡ διαδικασία, οὐκ εἴ τις ἕτερος ἑτέρου πρότερος ἢ. ἴστερος 
΄ 3 ᾿ΕΝ } , 25: “-" -" Ε} - 

τετελεύτηκεν, ἀλλ΄ εἰ μὴ προσήκει ἐξελαϑῆναι ἔπ τοῦ οἴχου τοῦ 
“-ααοὖ » 

90 ᾿Δγνίου τοὺς οἰκείους τοῦ ᾿4γνίου, ἀνεψιοὺς ὄντας καὶ ἀνεψιῶν 
-- ἐν ᾿ Ο -»" » 

παῖδας ᾿Δγνίᾳ πρὸς πατρὸς, ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ Στρατίου οἴκου 
ι ᾿" Γ [χὴ »" - ἰχ , 3 κ 

καὶ μηδὲν προσηκόντων, ὥστε κληρονομεῖν τῶν «Αγνίου, ἀλλὰ 
» 3 , 

γένει ἀπωτέρω ὄντων" περὶ τούτου νῦν ἐστὶν ὁ ἀγών. ἔτι δὲ 
΄ 3 ᾿ - -ν 

25 σαφέστερον γνώσεσϑε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἐκ τοῦδε τοῦ 
, [ , ΝΣ , ΄ Π κ , 

νόμου, οτν Σολῶν ο νομοϑέτης σπουδάζει περὶ τοὺς οἰκείους. 
« ᾽ ’ , κ Ἷ 3 ι ᾿ ᾿ι 

καὶ οὐ μόνον δίδωσι τὰ καταλειφϑέντα, ἄλλα καὶ προστάγματα 
δὲ. ᾿ - Ω - Ν᾽ , ῇ 

ποιεῖταν τὰ δυσχερῆ ἅπαντα τοῖς προσήκουσι. λέγε τὸν νόμον. 

1071 τον ΘΟ ηΘι ΣΙ: 

Τὸν ἀποθανόντα προτίϑεσϑαι ἔνδον, ὅπως ἂν βούληται. 
ἐκφέρειν δὲ τὸν ἀποθανόντα τῇ ὑστεραίᾳ, ἣ ἂν προϑῶνται, 
πρὶν ἥλιον ἐξέχειν. βαδίξειν. δὲ τοὺς ἄνδρας πρόσϑεν, ὅταν ἐκ-: 

5. φέρωνται, τὰς δὲ γυναῖκας ὄπισϑεν. γυναῖκα δὲ μὴ ἐξεῖναι εἰσ- 

ἱέναι εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος, μηδ᾽ ἀκολουϑεῖν ἀποϑανόντι, 
ὅταν εἰς τὰ σήματα ἄγηται, ἐντὸς ξξήκοντ᾽ ἐτῶν γεγονυῖαν, 

πλὴν ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσί" μηδ᾽ εἰς τὰ τοῦ ἀποϑανόντος. 

10 εἰσιέναι, ἐπειδὰν ἐξενεχϑῇ ὃ νέκυς, γυναῖκα μηδεμίαν, πλὴν. 
ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιωδῶν εἰσίν. : ἦν ψὼν 
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-" τ Ξ - Οὐκ ἐᾷ εἰσιέναι, οὗ ἂν ἢ ὁ τετελευτηκὼς, οὐδεμίαν γυναῖκα 
3 »Ἥ 

ἄλλην ἢ τὰς προσηκούσας μέχρι ἀνεψιότητος, καὶ πρὸς τὸ μνῆ- 
μα ἀκολουϑεῖν τὰς αὐτὰς ταύτας. Φιλομάχη τοίνυν, ἡ Πολέ- 15 

3« ᾿ » ᾿ »"ν δ ’ ᾽ 3 πα’ αἱ δ ᾿ 

μῶνος ἀδελφὴ, τοῦ πατρὸς τοῦ “Δγνίου, οὐκ ἀνεψιὰ ἣν “Ἁγνίᾳ, 

ἀλλὰ τηϑίς" ἀδελφὴ γὰρ ἦν Πολέμωνος, τοῦ πατρὸς τοῦ 
᾿δηνίου" Εὐβουλίδης δὲ, ὁ υἱὸς ταύτης τῆς γυναικὸς, ἀνεψιὸς 

9)ν πρὸς πατρὺς ᾿“γνίᾳ, οὗ ἐστὶν ὃ Ἰρμ ἡΡρΑΝ τοῦ δ᾽ Εὐβουλί- 

δου ἦν ϑυγάτηρ ἡ τουτουὶ τοῦ παιδὸς μήτηρ. ταύτας κελεύει 90 

τὰς προσηκούσας καὶ παρεῖναι τῇ προϑέσει τοῦ τετελευτηκότος, 
καὶ ἐπὶ τὸ μνῆμα ἀκολουϑεῖν, οὐ τὴν Μακαρτάτου μητέρα, 

οὐδὲ τὴν Θεοπόμπου γυναῖκα ̓  οὐδὲ γὰρ προσήκουσιν "Ἅγνίᾳ 
αὗται, ἀλλ᾽ ἦσαν ἐξ ἑτέρας φυλῆς, ᾿Ακαμαντίδος, καὶ ἐξ ἑτέρου 96 

δήμου, Προσπαλτύόϑεν. ὥστε τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἤσϑοντο, ὅτε ἦν 

τετελευτηκὼς ὃ ᾿ Δγνίας. ὑπεραναίσχυντον δὴ οὗτον κατασκευά- 
ἕουσι πρᾶγμα, ὡς ἄρα δεῖ ἡμᾶς καὶ τὰς γυναῖκας τὰς ἡμετέρας 

ν ᾿ ΄ ν 6 ᾿ ω- ΄ 1072 
τοῦ μὲν σώματος τοῦ “γνίου, οτε ἐτετελευτήκει, κληρονόμους 

εἶναι, καὶ ποιεῖν ἅπαντα τὰ νομιζόμενα, ὡς προσήκοντας καὶ 
» ’ Ἁ ᾿ - ᾽ » , 

γένεν ὄντας ἐγγυτάτω, τὸν δὲ πλῆρον οἴεσθαι δεῖν ἔχειν τὸν 

“Ἅγνίου, τοῦ τετελευτηκύτος, Μῆακάρτατον, ἐκ τοῦ Στρατίου 5 

ὄντα οἴκου καὶ ἐκ τῆς ᾿Αποληξίδος, τῆς Προσπαλτίου ϑυγα- 
τρὸς, Μακαρτάτου δ᾽ ἀδελφῆς. ἀλλ᾽ οὔτε δίκαιον, οὔϑ᾽ ὅσιον 

-φ- 3 ὦ τ Ἅ» ν ᾿ 8. 2 ᾿ ᾿ “ 

τοῦτ ἔστιν, ὦ ἀνῦρες δικασταί. ἀνάγνωϑι δή μοι τὰ ἐκ τῆς 

μαντείας τῆς ἐκ Δελφῶν κομισϑείσης παρὰ τοῦ ϑεοῦ, ἵν᾽ αἴσϑη- 10 
᾽ - - 

σϑε, ὅτι ταὐτὰ λέγει περὶ τῶν προσηκόντων τοῖς νόμοις τοῖς 
τοῦ Σόλωνος. 

ΨΩ ΡΥ 

3 »"ὝἪ ΄ -“Ἑ » 6.9 " “ “4γαϑῇ τύχῃ. ἐπερωτᾷ ὁ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων περὶ τοῦ ση- 
- -» 3 - “ Ἢ "»" 2 , 

μείου τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ γενομένου, ὅ τι ἂν δρῶσιν ᾿“ϑηναίοις 
ἊΦὉ -" ΄ ᾿} 3 ,’ “, Α ᾿ ΒΩ 3 κι -“ 

ἢ τῷ ϑεῷ ϑυουσιν ἡ εὐχομένοις εἴη ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἀπὸ τοῦ 15 
᾿ 7, 2 , ᾿ -» ,ὕ -, 4 - 3 -" σημείου. συμφέρει .4ϑηναίοις περὶ τοῦ σημείου τοῦ ἐνυἀλούρανα 

“ » . Ο ἃ -" 

γενομένου, ϑύοντας καλλιερεῖν “1 ὑπάτῳ, ᾿4ϑηνῷᾷ ὑπάτῃ, ᾿Ηρα- 

κλεῖ, ᾿Απόλλωνι σωτῆρι, καὶ ἀποπέμπειν ᾿Αμφιόνεσσι περὶ τύχας 
ἀγαθᾶς, ᾿Απόλλωνι ἀγυιεῖ, “Δητοῖ, ᾿Αρτέμιδι, καὶ τὰς ἀγυιὰς 20 
χνισσῇν, καὶ κρατῆρας ἱστάμεν καὶ χοροὺς, καὶ στεφανηφορεῖν κατ- 

᾿ , 2 ’, Ἀν , ’ ᾿" , 
᾿ τὰ πάτρια, ϑεοῖς ΄ Ολυμπίοις καὶ ᾿Ολυμπίαις παντεσσι καὶ πᾶσαις 

δεξιὰς καὶ ἀριστερὰς ἀνίσχοντας μνασιδωρεῖν καττὰ πατρῷα, 
σ΄ τ ᾿ -»ὅ7 

ἤρῳ ἀρχηγέταᾳ, οὗ ἐπώνυμοι ἐστὲ, ϑύειν. καὶ δωροτελεῖν καττὼ 96 
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πάτρια, τοῖς ἀποφϑιμένοις ἐν ἱκνουμένᾳ. ἁμέρᾳ τελεῖν. τοὺς πο» 

ϑήκοντας κατὰ τὰ ἁγημένα. διὰ 

ξ 
᾿Ξ ᾿ 

3 3 “ 3 
Ακούετε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι ταὐτὰ λέγει δ᾽ τε. Σόλων. 
"»" - ΄ - 

1078 ἐν τοῖς νόμοις καὶ ὁ ϑεὸς ἐν τῇ μαντείᾳ, κελεύων τοῖς: κατοι- 
»"Σ " - ,ὔ δ ᾿ 

χομένοις ποιεῖν τοὺς προσήκοντας ἐν ταῖς καϑηκούσαις ἡμέραις. 
3. ει ς 

ἀλλὰ τούτων οὐδὲν ἔμελε Θεοπόμπῳ οὐδὲ Μακαρτάτῳ τούτῳ, 
-" ᾿ , “ὦ 

5. ἀλλὰ τοῦτο μόνον, τὸ τὰ μὴ προσήκοντα ἑαυτοῖς ἔχειν καὶ 
τ , “ -Ἢ Ἁ » 

ἐγκαλεῖν, ὅτι, πολὺν χρόνον ἐχόντων ἑαυτῶν τὸν κλῆρον, “νυνὶ 
ς 2 Ξ Ἂν ᾿ 

ἀγωνίζονται. ἐγὼ δ᾽ ὦμην, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, προσήκειν τὸν 
Μ 3 - 

τὠλλότρια ἀδίκως ἔχοντα οὐκ ἐγκαλεῖν, εἰ πλείω χρόνον: εἶχεν, 
.ἢ λνοο, 9 ᾿ - ’ Ω 

10 ἀλλὰ χάριν εἰδέναι, μὴ ἡμῖν, ἀλλὰ τῇ τύχῃ, ὅτι πολλαὶ καὶ 
ἀναγκαῖαι διατριβαὶ ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ, ὥστε νυνὶ 

σπερὶ τούτῶν ἡμῖν ἀγωνίζεσϑαι. οὗτοι μὲν οὖν τοιοῦτοί εἰσιν 

ἄνθρωποι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ μέλει αὐτοῖς οὐδὲν οὔτε τοῦ 
. : »ν Ὁ -" 

15 οἴκου ἐξερημουμένου τοῦ ᾿Δγνίου, οὔτε τῶν ἄλλων, ὅσα παρα- 
-» 5 " ΄ Ὁ - ι ι ᾿ ι Ω Ζὶ ὯΔ 

νομοῦσιν᾽ οἵτινές γε, ὦ Ζεῦ καὶ ϑεοῖ, τὰ μὲν ἄλλα τέ ἂν τις 
Α ᾿ Ἵ 

λέγοι περὶ τούτων; (πολλὰ γὰρ ἂν εἴη λέγειν,) ἕν δὲ μιαρώ- 
’ ΄ 

τατον καὶ παρανομώτατον διαπεπραγμένοι εἰσὶ, καὶ μαλιστ᾽ ἐν- 
᾽ ᾿ 2 - ν -“ 

δεικνύμενοι, ὅτι οὐδενὸς αὐτοῖς μέλει πλὴν τοῦ πλεονεχτεῖν. 
᾿ ΄, ΓΙ ἷδ ἣ 

ο0 οὐ γὰρ ἔφϑη ὁ Θεύπομπος τὴν ἐπιδικασίαν ἡμῖν ποιησάμενος 
- 1 ἢ »νἭ Ὁ - δ τὰ 

τοῦ κλήρου τοῦ “γνίου τὸν τρύπον τοῦτον, ὃν ὑμεῖς ἀκηκύατε, 
4 7 ν 2 Σ» “ ι 5." , 2 δ αι ᾿Ψ 

καὶ εὐθὺς ἐνεδείξατο, ὅτε τὰ οὐδὲν προσήκονθ᾽ ξἕαυτῷ ἔχειν 
» 7 [ ᾿ 3 , 2“: ᾽ » , δι. δι ᾿ 
ἐνομιΐζεν. ὁ γὰρ ἣν πλείστου ἄξιον ἕν τοῖς χωρίοις τοῖς Δγνίου 

ς ’ δ -“ ἐς 

5. χαὶ ἐθαυμάζετο μάλιστα καὶ ὑπὸ τῶν προσχώρων καὶ ὕπὸ. τῶν 
777 ἡ 3 ΄ δ. » , δι. ἢ ᾿ ᾿΄ 
ἄλλων ἀνθρώπων, αἵ ἐλαῖαι, ταύτας ἐξώρυττον καὶ ἐξεπρέμνιξον, 

- ΡΣ Τὴ , ἰκῇ 2  ΗΒΕΤ,. 8... ΄ 
πλεῖον ἡ χίλια στελέχη, οϑεν ἔλαιον ἐυνεβδβμὶ ἐγίγνετο. ταῦτας 

οὗτοι ἀπέδοντο ἐκπρεμνίσαντες, καὶ ἀργύριον ὑπέρπολυ ἔλαβον. 

1074 καὶ ταῦτ᾽ ἐποίουν οὗτοι, ἐπιδίκου ὄντος τοῦ κλήρου τοῦ ᾿Δγνίου 
3. δι ε ᾿᾿ν 

χατὰ τὸν νόμον, καϑ᾽ ὄνπερ οὗτοι τὴν τουτουὶ μητέρα προσεκα- 
’ “ δὲ κων Αι ).. Ὄιυ ὅὦ 4 ᾿9ς. , τ ι λέσαντο. ὅτι δὲ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ λέγω, καὶ ἐξεπρέμνισαν οὗτοι τὰς 
αἰ » ΠΑΡ 1 ΄ δ᾽. κὐνὰ 

5 ἐλαίας ἐκ τῶν χωρίων ὧν ᾿Δγνίας κατέλιπε, μάρτυρας ὑμῖν τού- 
» ᾿ «ς 

τῶν παρεξύμεθϑα τούς τε προσχώρους καὶ τῶν ἄλλων ος παρε- 
Μ 7 ΄ Αι 

κπαλέσαμεν, ὅτ᾽ ἐπεμαρτυρύμεϑα. λέγε τὴν μαρτυρίαν. 

ἢ’ πον ἐδ ἐς τοὺ τυ 

19 

10 ἹΜαρτυροῦσιν ἀκολουϑῆσαι ᾿ἀραφήναδε παρακληϑέντες ὑπὸ 
Σωσιϑέου εἰς τοὺς “Δγνίου ἀγροὺς, ἐπειδὴ. Θεόπομπος ἔπεδι- 
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᾿ -Ἥ ἔ. 4 «ψΨ ἢ 

κάσατο τοῦ κλήρου τοῦ ᾿Δγνίου, καὶ ἐπιδεικνύναι αὐτοῖς Σω.- 
ισίϑεον τὰς ἐλαίας ἐχπρεμνιζομένας ἐκ τοῦ ᾿Αγνίου ἀγροῦ. 

5.ϑβ.᾽Ω’ῃ,, 
Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὸν τετελευτηκότα μόνον 15 

ὕβριζον ταῦτα διαπραξάμενοι, δεινὰ μὲν ἐποίουν, ἧττον δέ" 
"- Π ΠῚ ΄ ΑἹ “ [χ ᾿ Π 

νῦν δὲ καὶ εἰς ὅλην τὴν πόλιν ταυτὶ ὑβρίκασι καὶ παρανενο- 
᾿ - , 

ψήπασι. γνώσεσϑε δὲ, ἐπειδὰν τοῦ νύμου ἀκούσητε. ἀναγί- 
γνωώσπε τὸν νύμον. 

ΝΌΟΜΟΣΣ. 

Ἐάν τις ἐλαίαν ᾿Αϑήνησιν ἐξορύττῃ, ἐὰν μὴ εἷς ἱερὸν 90 

᾿Αϑηναίων δημόσιον ἢ δημοτικὸν, ἢ ξαυτῷ χρῆσϑαι μέχρι δυοῖν 

ἐλαίαιν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου, ἢ ἐπὶ ἀποϑανόντα δέῃ χρήσασϑαι» 
ὀφείλειν ἑκατὸν δραχμὰς τῷ δημοσίῳ τῆς ἐλαίας ἑκάστης" τὸ 

δὲ ἐπιδέκατον τούτου τῆς ϑεοῦ εἶναι. ὀφειλέτω δὲ καὶ τῷ 95 

ἰδιώτῃ τῷ ἐπεξιόντι ἑκατὸν δραχμὰς καϑ᾽ ἑκάστην ἐλαίαν. τὰς 

δὲ ἀδὼῳ εἶναι περὶ τούτων πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ὧν ἕκαστοι 

δικασταί εἶσι. πρυτανεῖα δὲ τυϑέτω ὁ διώκων τοῦ αὑτοῦ μέφους. 

ὅτου δ᾽ ἂν καταγνωσϑῇ, ἐγγραφόντων οἵ ἄρχοντες, πρὸς οὗς 107 
ἂν ἡ ἡ δίκη, τοῖς πράκτορσιν, ὃ τῷ δημοσίῳ γίνεται, τοῖς 
ταμίαις τῶν τῆς ϑεοῦ. ἐὰν δὲ μὴ ἐγγράφωσιν, αὐτοὶ ὀφειλόντων. 

Ὅ μὲν νόμος οὕτως ἰσχυρύς. ἐκεῖνο δ᾽ ἐνθυμεῖσϑε. πρὸς 5 

ὑμᾶς αὐτοὺς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τί ποτ᾽ οἴεσϑε ἡμᾶς πάσχειν 

ἐν τῷ παρεληλυϑύτι χρόνῳ ὑπὸ τούτων καὶ ὑπὸ τῆς ὕβρεως 

τῆς τούτων, ὕπου ὑμῶν, πόλεως τηλικαυτησὶ, κατεφρόνησαν 

καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων, καὶ, ἃ διαῤῥήδην ἀπαγορεύουσιν 10 
οἵ νύμοι μὴ ποιεῖν, οὑτωσὶ καταφρονητικῶς ἠκίσαντο τὰ χωρία, 
ἃ κατέλιπεν “Ἁγνίας. ὃ δὲ νόμος ἀπαγορεύει μηδ᾽ ἐκ τοῦ αὑτοῦ 
χωρίου τοῦ πατρῴου ταῦτα ποιεῖν. πολύ γε αὐτοῖς μέλει ἢ τοῖς 
νόμοις τοῖς ὑμετέροις πείϑεσϑαι, ἢ) ὅπως μὴ ἐξερημωθῇ ὃ οἶκος 15 
ὁ “Δγνίου. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, βούλομαι περὶ ἐμαυτοῦ 
εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς διὰ βραχέων καὶ ἐπιδεῖξαι, ὅτε οὐχ ὁμοίως 
τούτοις ἐπιμέλειαν ἐποιησάμην τοῦ οἴκου τοῦ “Δγνίου, ὅπως 
μὴ ἐξερημωθήσεται. καὶ αὐτὸς γάρ εἶμι τοῦ γένους τοῦ Βου- 90 
σέλου. “Ἄβρωνος γὰρ, τοῦ Βουσέλου υἱέως, ἔλαβε τὴν ϑυγα- 
τριδῆν Καλλίστρατος, Εὐβουλίδου μὲν υἱὸς ὧν, Βουσέλου δ᾽ 
υἱίδοῦς" καὶ ἐκ τῆς “Αβρωνος ϑυγατριδῆς καὶ Καλλιστράτου 

τοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ “Ἄβρωνος ἐγένετο ἡ μήτηρ ἡ ἡμετέρα. ἐγὼ 
δ΄, ἐπειδὴ ἐπεδικασάμην τῆς τούτον μητρὸς, καὶ ἐγένοντό μον 95 

«Ῥεπιοδίδ. οπι. 11. ΝΜ 



178 ΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

υἱεῖς μὲν τέσσαρες, ϑυγάτηρ δὲ μία, τὰ ὀνόματα ἔϑέμην τού- 
τοις, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ τὸ τοῦ πατρὸς 

τοῦ ἐμαυτοῦ ὄνομα, Σωσίαν, ὥσπεφ καὶ δίκαιόν ἐστι, καὶ ἀπέ- 
1076 δωκα τῷ πρεσβυτάτῳ τοῦτο τὸ ὄνομα, τῷ δὲ μετὰ τὸν πϑεῦ: 

βύτατον γενομένῳ, τούτῳ ἐϑέμην Εὐβουλίδην » ὅπερ ἦν ὄνομα 

τῷ πατρὶ τῷ τῆς μητρὸς τοῦ παιδὸς τούτου, τῷ δὲ μετὰ τοῦτον 

Μενεσϑέα ἐθέμην, (πε γὰρ ὃ Μενεσϑεὺς οἰκεῖος ἦν τῆς ἐμῆς 

5 γυναικὸς) τῷ δὲ νεωτάτῳ ἐθέμην ὄνομα Καλλίστρατον, ὃ ἦν 

ὄνομα τῷ πατρὶ τῆς ἐμῆς μητϑός. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ τὴν 

ϑυγατέφ᾽ ἔδωκα οὐδαμόσε ἔξω, ἀλλὰ τῷ ἀδελφιδῷ τῷ ἐμαυτοῦ, 

ὅπως, ἐὰν Ὁ είνδε:; καὶ οἵ ἐκ τούτων ἔξ τοῦ αὐτοῦ γένους 

10 ὦσιν ᾿ 4γνίᾳ. ἐγὼ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον διῴκησα, ὅπως 

ἂν διασώξωνταν ὅτι μάλιστα οἱ οἶκοι οἵ ἀπὸ τοῦ Βουσέλου. 

τουτουσὶ δ᾽ ἐξετάσωμεν πάλιν. καὶ πρώτιστον μὲν τὸν νύμον 

τουτονὶ ἀνάγνωϑι. 

ΤΟΥ: ΟὟ: 

Ὃ ἄρχων ἐπιμελείσϑω τῶν ὀρφανῶν, καὶ τῶν ἐπικλήρων, 
καὶ τῶν οἴπων τῶν ἐξερημουμένων, καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι 

- »" 3 » -» 

μένουσιν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἀνδρῶν τῶν τεϑνηκότων φάσχουσων 
κυεῖν. τούτων ἐπιμελείσϑω καὶ μὴ ἐότω ὑβρίζειν περὶ τούτους. 
Ϊ“᾽“λ ’ 5 , ἋἋ -» Γ ΄ “" “ ᾿, 

ἐὰν δέ τις ὑβοίζῃ ἡ πονῇ τι παρανομον, κύριος ἔστω ἐπιβαλ- 
Ἁ ᾿ "1 »" ᾽ς, 

90 λειν κατὰ τὸ τέλος. ἐὰν δὲ μείζονος ζημίας δοκῇ ἄξιος εἶναι, 
, Υ͂ Α ’ ᾽ , 

προσκαλεσάμενος πρόπεμπτα καὶ τίμημα ἐπιγραψάμενος, ὃ τι 
“ ΒΡ Ἢ Ἁ ἰχ “- 

ἂν δοκῇ αὐτῷ, εἰσαγαγέτω εἰς τὴν ᾿Ηλιαίαν. ἐὰν δ᾽ ἁλῷ, τι- 
͵ οἰ ς , ἢ “δ ἢ “ ι γ.ν ἌΧ ὰ 

μάτω ἡ Ἡλιαία περὶ τοῦ ἄλοντος, 0 τι χρὴ αὕτον παϑεῖν ἢ 
3 » ἀποτῖσαι. 

925 Πῶς ἂν οὖν μᾶλλον ἐξερημώσαιεν ἄνθρωποι οἶκον, ἢ εἴ 
Ψ' 3 . 

τινες τοὺς γένεν ὄντας ἐγγυτάτω ᾿“Αγνίᾳ, τούτους ἐξελαύνοιεν, 
2 δ... ᾽ μ4 ῳ , ᾿ , ᾿] Ἁ Α 
ἐξ ἑτέρου οἴκου ὕντες, τοῦ Στρατίου; καὶ πάλιν, εἰ τὸν μὲν 

- 3 -; ΑἹ ἰν , ς , ᾿ς " ᾽ 
κλῆρον ἀξιοῖ ἔχειν τὸν ““γνίου, ὡς γένει προσήκων, τὸ ὃ. 

ϑι. ἕῳ “ »Ἥ Ὁ 

1077 ὄνομα, ὅ ἐστιν αὐτῷ, μὴ ὅτι ἐκ τοῦ ᾿Αγνίου οἴκου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ἐκ τοῦ Στρατίου ἐστὶ, τοῦ ἑαυτοῦ προγόνου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκ τῶν 

3 » 

ἄλλων ἀπογόνων τῶν Βουσέλου, τοσούτων γενομένων, οὐδενὸς 
ἔχει τὸ ὄνομα; ἀλλὰ πόϑεν δή ἐστι τὸ ὄνομα ὁ Μακάρτατος; 

- ,Ὶ , ,ὔ : : ᾿ 

5 ἐκ τῶν πρὸς μητρός᾽ εἰσεποιήϑη γὰρ οὗτος εἰς τὸν οἶκον τὸν 
ς , ἴὰ 3 οἷ « ἘΞ 

ἹΜακαρτάτου τοῦ Προσπαλτίου, ἀδελφοῦ ὄντος τῆς μητρὸς τῆς 
΄ 2 νι " 3 5 Ω, δ 

τούτου, καὶ ἔχεν καὶ ἐκεῖνον τὸν οἶκον. παὶ οὕτως ἐστὶν ὑβρι-" 

15 
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στὴς, ὥστε, γενομένου αὐτῷ υἱέως, τοῦτον μὲν εἰσαγαγεῖν εἰς 
τὸν οἶκον τὸν ᾿ἡγνίου υἱὸν τῷ ᾿ἡγνίᾳ ἐπελάϑετο, καὶ τωῦτ᾽ 
ἔχων τὸν κλῆρον τὸν ᾿“Ἵγνίου καὶ φάσκων πρὸς ἀνδρῶν αὐτῷ 
προσήκειν, τοῦτον δὲ τὸν υἱὸν τὸν γενόμενον τῷ Μακαρτάτῳ 
εἰσπεποίηπε τῷ πρὸς μητρὸς εἰς τοὺς Πρφοσπαλτίους, τὸν δὲ 
᾿Αγνίου οἶκον εἴακεν ἔρημον εἶναι τὸ τούτου μέρος, φησὶ δὲ 
τὸν πατέρα τὸν ἑαυτοῦ Θεύπομπον προσήκειν “4γνίᾳ. ὃ δὲ νό- 

μος κελεύει ὃ τοῦ Σύλωνος κρατεῖν τοὺς ἄῤῥδενας καὶ τοὺς ἐκ 

τῶν ἀῤῥένων" οὗτος δ᾽ οὑτωσὶ ῥαδίως κατεφρόνησε καὶ τῶν 

νόμων καὶ τοῦ “Ἁγνίου, καὶ εἰσεποίησε τὸν υἱὸν εἰς τὸν οἶκον 
τὸν πρὸς μητρύς. πῶς ἂν γένοιντο τούτων ἄνθρωποι παρα- 

νομώτεροι ἢ βιαιότεροι; οὐ τοίνυν ταῦτα μόνον, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, ἀλλὰ καὶ μνήματος ὄντος κοινοῦ ἅπασι τοῖς ἀπὸ τοῦ 
Βουσέλου γενομένοις, (καὶ καλεῖται τὸ μνῆμα Βουσελιδῶν, πο- 

λὺς τύπος περιβεβλημένος, ὥσπερ οἵ ἀρχαῖοι ἐνύμιξον,) ἐν τούτῳ 
τῷ μνήματι οἵ μὲν ἄλλοι πάντες οἵ ἀπὸ τοῦ Βουσέλου γενό- 
μενοι κεῖνται, καὶ ὁ ᾿Δγνίας, καὶ ὁ Εὐβουλίδης, καὶ ὁ Πολέ- 

ἐμῶν, καὶ οἵ ἄλλον πάντες τοσοῦτοι ὄντες συγγενεῖς, οἱ ἀπὸ τοῦ 
Βουσέλου, ἅπαντες οὗτοι κοινωνοῦσι τοῦ μνήματος τούτου᾽ 
ὃ δὲ τουτουὶ πατὴρ Μακαρτάτου καὶ ὃ τούτου πάππος οὐ κε- 
κοινωνήκασι τοῦ μνήματος τούτου, ἀλλ᾽ αὐτοῖς ἰδίᾳ ἐποιήσαντο 

μνῆμα ἄπωθεν τοῦ Βουσελιδῶν μνήματος. ὧρα δοκοῦσιν ὑμῖν, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, προσήκειν τι τῷ οἴκῳ τῷ ᾿“γνίου πλὴν 
τοῦ ἔχειν ἁρπάσαντες τὰ μὴ προσήκοντα; εἰ δ᾽ ἐξερημωϑήσεται 
καὶ ἀνώνυμος ἔσται ὃ οἶκος ὃ “Αγνίου, καὶ ὁ Εὐβουλίδου, τοῦ 
ἀνεψιοῦ τοῦ ᾿“γνίου, οὐδὲ κατὰ τοὐλάχιστον πώποτ᾽ αὐτοῖς 
ἐμέλησεν. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, βοηϑῶ μὲν, οἧς οἷός 
τ᾿ εἰμὶ, μάλιστα μὲν τοῖς τετελευτηκύσιν ἐκείνοις" οὐ πάνυ δέ 

ἐστι δάδιον ταῖς τούτων παρασκευαῖς ἀνταγωνίζεσθαι. παρα- 

δίδωμι οὖν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὸν παῖδα τουτονὶ ἐπι- 
μεληϑῆναι, ὅπως ὑμῖν δικαιότατα δοκεῖ εἶναι, οὗτος εἰσπεποίηται 
εἰς τὸν οἶκον τὸν Εὐβουλίδου, καὶ εἰσῆκται εἰς τοὺς φράτορας, 
οὐκ εἰς τοὺς ἐμοὺς, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς Ευβουλίδου καὶ “Δγνίου 
καὶ ἸΠακαρτάτου τουτουΐ. καὶ ὅτε εἰσήγετο, οἵ μὲν ἄλλοι φρά- 
τορὲς κρύβδην ἔφερον τὴν ψῆφον, οὑτοσὶ δὲ Μακάρτατος φανερᾷ 
τῇ ψήφῳ ἐψηφίσατο ὀρϑῶς εἰσάγεσθαι Εὐβουλίδῃ υἱὸν τὸν παῖδα 
τουτονὶ, οὐκ ἐθελήσας ἅψασθαι τοῦ ἱερείου οὐδ᾽ ἀπαγαγεῖν 
ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, ὑπεύϑυνον αὑτὸν ποιήσας, ἀλλὰ καὶ τὴν με- 
φίδα τῶν κρεῶν ᾧχετο λαβὼν παρὰ τοῦ παιδὸς τουτουὶ, ὥσπερ 
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" ΓΑ ; » -»" 3 “Ὅ. 25 καὶ οὗ ἄλλοι φῥάτορες. νομίζετε δὴ τὸν παῖδα τοῦτον, ὦ ἄνδρες 
ΡΝ »" - δικασταὶ, ἱκετηρίαν ὑμῖν προκεῖσϑαι παρὰ τῶν τετελευτηκότων 

“Ἁγνίου καὶ Εὐβουλίδου καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀπὸ τοῦ ᾿Ἅγνίου, 
δι ͵ : ι ἄν ὦ ᾿ ᾿ “ ν 26 ΄ 

καὶ ἱκετεύειν αὐτοὺς ὑμᾶς τοὺς δικαστὰς, ὕπως μὴ ἐξερημωϑή- 
Ἀ - των Ω ιν -" - 

1079 σεται αὐτῶν ὁ οἶκος ὑπὸ τῶν μιαρῶν τούτων ϑηρίων, οἵ εἰσιν 

ἐκ τοῦ Στρατίου οἴκου, ἐ» δὲ τοῦ ᾿“γνίου οὐδεπώποτ᾽ ἐγένοντο" 
3 3 ᾽ 

μηδ᾽ ἐπιτρέψητε τούτοις ἔχειν τὰ μὴ προσήκοντα, ἀλλ᾽ ἀπο- 
- Ἁ 6 ἂν ων “ 

δοῦναι ἀναγκάσητε τὸν ᾿“γνίου οἶκον τοῖς προσήκουσι τοῖς 
3 “« - 

5. Αγνίου. ἐγὼ μὲν οὖν ἐχείνοις τε βοηϑῶ τοῖς τετελευτηκόσι καὶ 
μ᾿ ΄ “- ΄ δ ΄“« 

"τοῖς νόμοις τοῖς περὶ τούτων κειμένοις, δέομαι δὲ καὶ ὑμῶν, 
8 "Ἂν ᾿ ν ο ’ ΜᾺ - ι “"" ΄ 

οὖ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἱκετευὼῶ καὶ ἀντιβολῶ, μὴ περιΐδητε μήτε 
“Ν δ κ οἷ ΄ Ζ ΄ 

τὸν παῖδα τουτονὶ ὑβρισϑέντα ὑπὸ τούτων, μήτε τοὺς προγό- 
» Ἁ » 

10 νους τοὺς τούτου ἔτι μᾶλλον ἂν παταφρονουμένους, ἢ νῦν 
΄ 2. ᾿ς- Ξ «ι ΄ 3 Α 

καταπεφρόνηνται, ἐὰν διαπράξωνταν οὗτοι, οἱ βούλονται, ἀλλὰ 

τοῖς τε νόμοις βοηϑεῖτε καὶ τῶν τετελευτηκότων ἐπιμελεῖσϑε, 
» 39 » ῳ 4 - -» 

ὅπως μὴ ἐξερημωθϑῇ αὐτῶν ὁ οἶκος. καὶ ταῦτα ποιοῦντες τά τε 
-" Α ᾿» δέω. Ε » 

15 δίκαια ψηφιεῖσϑε καὶ τὰ εὔορκα καὶ τὰ ὑμῖν αὐτοῖς συμφέ- 
ροντα. 

ΥΠΟΘΕΣῚΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΠΕΩΧΑ͂ΡΗ͂Ν 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ͂ ΛΟΓΟΥ͂. 

᾽ ΄ 

Η͂ κχιάδου τελευτήσαντος ἀἅπαιδος, “Δεωκράτης κατέσχε τὸν 
3 »" - 

κλῆρον, συγγενής τε ὧν αὐτοῦ καὶ εἰσπεποιῆσϑαν λέγων ὑπὸ 
᾿Αρχιάδου. καὶ μέχρι μέν τινος αὐτὸς κατεῖχεν" ἔπειτα τὸν υἱὸν 

ι ο - ’ ΄ ᾽ 5 δ ΚΝ ἼἉΒ , 
5 τὸν ἑαυτοῦ “εώστρατον εἰσποιήσας ἀνϑ' αὐτοῦ τῷ «ἀρχιάδῃ 

ἐξίσταταν τοῦ οἴχου καὶ εἰς τὸν οἰκεῖον ἀνεχώρησεν, ὡς ἄδειαν 
δεδωκότος τούτων τοῦ νόμου. ἐποίησε δὲ ταὐτὸ χαὶ ὁ Δεώ- 

κ Φ ᾽ δ » Π " “ " »- » ΄ 

στρατος, καὶ ἀνθ᾽ αὐτοῦ καταλιπὼν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ᾿Δἀρχιάδου 
) ΕΙ ΄ ͵ ἢ » Ξ.δᾺ - ᾿ 
1080 παῖδα, ““εωκπρατην καλούμενον, ἐπανῆλϑεν αὐτὸς εἰς τὴν οἷ, 

κίαν τὴν τοῦ φύσει πατρός. ὃ μὲν δὴ “εωκρόάτης, ὁ τελευ., 
ταῖος εἰσποιηϑεὶς τῷ ᾿Δρχιάδῃ, τέϑνηκεν ἄπαις. προσελήλυϑε 

Η -“ ΄ 3 ΄ ᾿ " ᾿ - ΄ 

δὲ τῷ κλήρῳ «“ριστόδημος, λέγων ἐγγυτατὰ τοῦ γένους εἶναι 

5 τῷ ᾿Αρχιάδῃ, οὗπερ ἦν ὃ κλῆρος ἐξ ἀρχῆς, καὶ δι᾿ ἐκεῖνον τῷ 
ν ϑ ὐρῆ Ἶ ’ ᾿ , ΕΥ̓ ΚἾ 

“εωπράτει, τῷ τελευταίῳ τῶν εἰσποιηϑέντων. «“«ἰεωχάρης δὲ, ὃ 
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ἀδελφὸς τοῦ τεϑνηκύτος, ἀμφισβητεῖ τοῦ κλήρου, τὸ μὲν ὅλον 

ἰσχυριζόμενος ποιήσει, ὡς υἱὸς ποιητὸς ὧν τοῦ “Δεωκράτους, 
΄ 5. ..5: ᾿ ἈΠ ΣΝ ’ (ν " ὄχθου 

φασκῶν δὲ εἶναι καὶ συγγενὴς ᾿Δροχιάδου. ὁ δὲ ὑπὲρ. “ριστο- 10 

δήμου λέγων ἐπιδείκνυσι τὴν μὲν τοῦ γένους ἀγχιστείαν ᾿Δρι- 
στοδήμῳ διδοῦσαν τὸν χλῆρον, τὴν δὲ ποίησιν παραπλησίαν 

φΦ -»" ᾿ 

οὖσαν. Οὐ γὸρ ζῶν, φησὶν, ὁ “εωκράτης ἐποιήσατο παῖδα 
4 ΄ . 7 ’ 3 " Α ᾿ 

τὸν Δεωχάρητα;, καϑαπερ οἱ νόμον κελεύουσιν, ἀλλὰ μετὰ τὴν 

ἐκείνου τελευτὴν ἐπ᾽ ἀποστερήσει τῆς οὐσίας παρὰ τοὺς νόμους 19 
Βν ΄ ’ , Ν ᾿ 4" δ - 7 , ο' 
ἡ εἰσποίησις γίνεται. λέγει δὲ τὸν λῦγον ὁ τοῦ ᾿Δριστοδήμου υἷός. 

ΦΔΦΗΜΟΣΘΈῈΝΟΥΣΣ 

ΟΥΓΡΟΣ “ΒΕ Ω.ΧΑΡ {ΙΝ 

ΠΕΡΙΤΟΥ͂ ΚΛΗΡΟΥ ΔΟΓΟΣ. 

“νος μέν ἦστι Λεωχάρης οὑτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦ 
καὶ αὐτὸν κρίνεσθαι, καὶ ἐμὲ, νεώτερον ὄντα, λέγειν ἐν ὑμῖν, 
ἀξιῶν κληρονομεῖν ὧν οὐ προσῆκεν αὐτῷ καὶ ὑπὲρ τούτων 
ψευδῆ διαμαρτυρίαν πρὸς τῷ ἄρχοντι ποιησάμενος. ἡμῖν μὲν 5 

γὰρ ἀναγκαῖον ἦν, τοῦ νόμου τὰς ἀγχιστείας τοῖς ἐγγυτάτω 1081 

γένει ἀποδιδόντος, οὖσιν οἰκείοις ᾿Αρχιάδου, τοῦ ἐξ ἀρχῆς κα- 

ταλιπόντος τὸν κλῆρον, μήτε τὸν οἶκον ἐξερημωϑέντα τὸν ἐκεί- 
νου περιϊδεῖν, μήτε τῆς οὐσίας ἑτέρους κληρονομήσαντας, οἷς 5 
οὐδ᾽ ὁτιοῦν προσήκει᾽ οὑτοσὶ δὲ, οὔτε γένει τοῦ τετελευτη- 
κύτος υἱὸς ὧν, οὔτ᾽ εἰσποιηϑεὶς κατὰ τοὺς νόμους, ὡς ἐγὼ 

δείξω, διαμεμαρτύρηκεν οὕτω τὰ ψευδῆ προπετῶς, ἀφαιρούμε- 
νος ἡμῶν τὴν πληρονομίαν. δέ ἔομαι δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικα- 10 

σταὶ, βυηϑῆσι τῷ τε σατρὶ τούτῳ καὶ ἐμοὶ, ἐὰν λέγωμεν τὰ 

δίκαια, καὶ μὴ περιϊδεῖν πένητας ἀνθρώπους καὶ ἀσϑενεῖς κα- 
ταστασιασϑέντας ὑπὸ παρατάξεως ἀδίκου. ἡμεῖς μὲν γὰρ ταῖς 
ἀληϑείαις πιστεύοντες εἰσεληλύϑαμεν καὶ ἀγαπῶντες, ἄν τις 

ἡμᾶς ἐᾷ τῶν νόμων τυγχάνειν᾽ οὗτοι δὲ τῇ παρασκευῇ καὶ 15 
τοῖς ἀναλώμασιν ἰσχυριζόμενοι διατετελέκασιν " εἰκότως, οἶμαι. 
ἐκ γὰρ τῶν ἀλλοτρίων δαδίως ἀναλίσκουσιν, ὥστε καὶ τοὺς 
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συνεροῦντας ὑπὲρ αὑτῶν καὶ τοὺς μαρτυροῦντας τὰ ψευδῆ 
40 πολλοὺς πεπορίσϑαι. ὃ δὲ πατὴρ οὗτος (εἰρήσεται γὰρ) ἅμα 

τῆς πενίας ἧς ὑμεῖς ὅπαντες ἴστε καὶ τοῦ ἰδιώτης εἶναι φανε- 
Α , Ἁ ’ 3 ,ὕ ΝΣ »" κ᾿ -" 

ρὰς ἔχων τὰς μαρτυρίας ἀγωνίζεται᾽ διατελεῖ γὰρ ἐν Πειραιεῖ 
κηρύττων " τοῦτο δ᾽ ἐστὶν οὐ μὐνου ἀπορίας ἀνϑρωπίνης τε- 

ἧς ἡμήφιον, ἀλλὰ καὶ ἀσχολίας τῆς ἐπὶ τῷ πραγματεύεσϑαι" ἀνάγκη 

γὰρ ἡμερεύειν. ἐν τῇ ἀγορᾷ τὸν τοιοῦτον. ἃ δεῖ λογιξομένουθ." 

᾿ ἐνθυμεῖσϑαι, ὅτι, εἰ μὴ τῷ δικαίῳ ἐπιστεύομεν, οὐκ ἄν ποτ᾽ 
1082 εἰσήλϑομεν εἰς ὑμᾶς. περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων καὶ προϊόντος 

- ΄ ο ὅπ" δὰ -»" 

τοῦ λύγου σαφέστερον ἀκούσεσϑε᾽ ὑπὲρ αὐτῆς δὲ τῆς διαμαρ- 
, ἢ ἄν Ὁ, ἘΠ Ψ ρὸν » ’ » ’ ᾽ ᾿ 5 

τυρίας καὶ τοῦ ἀγῶνος ἤδη νομίζω δεῖν διδάσκειν. εἰ μὲν οὐν; 
5 5, ΗΝ δοξο δω ι 2 - ὃ , 2. ᾿ΖΔεω ’ 2, λ ὠ ἄνδρες δικασταὶ,. ἐκ τῆς διαμαρτυρίας αὐτῆς. Δεωχάρης ἔμελ- 

3 ΄ ’ Ω 2 κι ΄ 3 ͵ 
λὲν ἀπολογουμενὸος δείξειν, ὡς ἔστιν υἷος γνήσιος ᾿ρχιαδου, 

᾽ “ “ ὦ ͵ ῃ 
οὐδὲν ὧν ἔδει πολλῶν λόγων, οὐδ᾽ ἄνωθεν ὑμᾶς ἐξετάζειν τὸ 

ι γένος τὸ ἡμέτερον᾽ ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν διαμεμαρτυρημένα ἕτερον 
’ » "» 

10 τρόπον ἔχει, ὃ δὲ πολὺς τοῦ λύγου τουτοισὶ ἔσται, ὡς εἰσεποιή.. 
"- 

“, -" ϑησαν, καὶ κατὰ τὴν ἀγχιστείαν γνήσιον ὄντες δικαίως ἂν τῆς 
᾽ Ξ- Ε] “ωΥ 5 , ᾽ 

οὐσίας κληρονομοῖεν, ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, διὰ 
- "Ὕ᾽Ύ» ι « - , .» ΓΤ 4. ταῦτα μικρῷ ἄνωϑεν τὰ περὶ τοῦ γένους ὑμῖν διεξελϑεῖν" ἐὰν 

᾿ - - ᾽ » ὦ 3ϑ»ν 15. γὰρ τοῦτο σαφῶς μάϑητε, οὐ μὴ παραχρουσϑῆτε ὑπ᾿ αὐτῶν 
τῶ λό " ᾿ δ Η͂ 5 ἢ Ἐν ᾿ ἢ ὃ ὃ δ...» 

ὦ λόγῳ. ἔστι γὰρ ὁ μὲν ἀγὼν οὑτοσὶ κλήρου διαδικασία" ἀμ- 
» δι... ὦ 3 φισβητεῖται δὲ παρὰ μὲν ἡμῶν κατὰ γένος ἡ ἰἀγχιστεία, παρὰ 

’ - 6 » » δὲ τούτων κατὰ ποίησιν᾽ ὁμολογοῦμεν δ᾽ ἐναντίον ὑμῶν, δεῖν 
Ἁ - 

τὰς ποιήσεις κυρίας εἶναι, ὅσαν ἂν κατὰ τοὺς νύμους δικαίως 

20 γένωνται. ὥστε ταύτας τὰς ὑποϑέσεις μεμνημένοι, ἂν δείξωσιν 
Θ. ΄ ε" ἤν 

ὑμῖν διδόντας τοὺς νόμους αὐτοῖς ἃ διαμεμαρτυρήκασι, ψηφί- 
3 - » -" Α δ ΄ 

σασϑε αὐτοῖς τὸν κλῆρον. καὶ ἐὰν μὲν ἐκ τῶν νόμων μὴ ὑπάρ- 
’ ΄' 

χῃ, δίκαια δὲ καὶ φιλάνθρωπα φαίνωνται λέγοντες, καὶ ὅμως 
»" - ᾿ Ἴ ᾽ 25 συγχωροῦμεν. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι κατὰ γένος ἐγγύτατα ὄντες οὐ 

΄ 3 »" 2 ἂν μόνον τούτῳ ἐνισχυριζόμεϑα, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅπασι, πρῶ- 
᾿ ᾿ ΝΣ δ Φ Ζιι 3 -»" -»" , ἃ, σ΄ Α δ 

10ϑϑτον μὲν ὑμᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ γένους διδάξομεν, ὅϑεν ἐστὴν ὁ 
- ἍἍ -" -" 3 -" -" 

ἡλῆρος᾽ νομίζω γὰρ, ὧν τούτῳ τῷ μέρει τοῦ ἀγῶνος σαφῶς 
. -»" 3 ᾿ ᾽ ῇ 

παραχολουϑήσητε, καὶ τῶν ἄλλων ὑμᾶς οὐδενὸς ἀπολειφϑήσε- 

ὅϑαι. τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γίνονται Εὐϑυ- 
ὅ μάχῳ τῷ ᾿Οτρυνεῖ υἱεῖς τρεῖς, Μειδυλίδης καὶ "άρχιππος καὶ 

᾿Αρχιάδης, καὶ ϑυγάτηρ, ἡ ὄνομα ἦν ᾿Δρχιδίκη. τελευτήσαντος 
δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῖς, τὴν μὲν ᾿Δρχιδίκην ἐκδιδόασι «Δεωστρά- 
τῷ ᾿Ελευσινίῳ. αὐτῶν δὲ τριῶν ὄντων, ὃ μὲν “Ἄρχιππος τριη- 

10 ραρχῶν ἐτελεύτησε τὸν βίον ἐν Μηϑύμνῃ" ὃ δὲ Μειδυλίδης 
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οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον γαμεῖ Μνησιμάχην, «υσίππου τοῦ 
Κριωέως ϑυγατέρα. καὶ γίνεται αὐτῷ ϑυγάτηρ, ἣ ὄνομα Ἄλει- 
τομάχη᾽ ἣν ἠβουλήϑη μὲν ἐκεῖνος ἀγάμῳ τῷ ἀδελφῷ ὄντι τῷ 
ἑαυτοῦ ἐκδοῦναι. ἐπειδὴ δ᾽ ὃ ̓Αρχιάδης οὐκ ἔφη προαιρεῖσϑαι 15 
γαμεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν ἀνέμητον διὰ ταῦτα συγχωρήσας εἶναι 
ὥπει καϑ'᾿ αὑτὸν ἐν τῇ Σαλαμῖνι, οὕτως, ἤδη ὁ Μειδυλίδης ἐκ- 
δίδωσι τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρα ᾿Αριστοτέλει Παλληνεῖ, τῷ πάππῳ 
τῷ ἐμῷ. καὶ γίνονται ἐξ αὐτῶν υἱεῖς τρεῖς, ᾿Αριστόδημός τε 90 
οὑτοσὶ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς,. καὶ “4βοώνυχος ὃ ϑεῖος, καὶ Μειδυ- 
λίδης, ὃς νῦν τετελευτηκὼς τυγχάνει. καὶ ἣ μὲν τοῦ γένους 
ἀγχιστεία τοῦ ἡμετέρου, ἐν ᾧ ἐστὶν ὃ κλῆρος, σχεδὸν οὕτως 

ἔχει, ὦ ἄνδρες δικασταί. ᾿Αρχιάδῃ γὰρ πρὸς ἀνδρῶν ἡμεῖς ἦμεν 95 
γένει ἐγγυτάτω καὶ κατὰ τοῦτον τὸν νύμον ἀξιοῦντες τῆς 
ἐκείνου οὐσίας κληρονομεῖν καὶ τὸ γένος μὴ περιϊδεῖν ἐξερη- 
μωϑὲν ἐλάχομεν πρὸς τὸν ἄρχοντα τοῦ κλήρου. οὗτοι δ᾽ ἔχον- 
τὲς οὐ δικαίως τὰ χρήματα διαμεμαρτυρήκασι νυνὶ, τὸ μὲν 1084 
ὅλον ἰσχυριζόμενοι ποιήσει, φάσκοντες δὲ καὶ συγγενεῖς εἶναι. 
περὶ μὲν οὖν ταύτης τῆς εἰσποιήσεως, ὃν τρόπον ἔχει, σαφῶς 

ὕστερον ὑμᾶς διδάξομεν᾽ περὶ δὲ τοῦ γένους, ὡς οὐκ εἰσὶν 

ἡμῶν ἐγγυτέρω, τοῦτο δεῖ μαϑεῖν ὑμῶς. ἕν μὲν οὖν ὁμολογεῖ-- ὅ 

ται, τὸ χρατεῖν τῶν κληρονομιῶν τοὺς ἄῤῥενας καὶ τοὺς ἐκ 

τῶν ἀῤῥένων: ἁπλῶς γὰρ τοῖς ἐγγυτάτω πρὸς ἀνδρῶν, ὅταν 
μὴ παῖδες ὦσιν, ὃ νόμος τὰς κληρονομίας ἀποδίδωσιν: οὗτοι 
δ᾽ ἐσμὲν ἡμεῖς, ἄπαις μὲν γὰρ ὃ ᾿Αρμάδης ὁμολογεῖται τετελευ- 10 
'τηκέναν" . τούτῳ δὲ πρὸς ἀνδρῶν ἡμεῖς ἐσμὲν ἐγγυτάτω" πρὸς 

δὲ καὶ ἐκ γυναικῶν οἵ αὐτοὶ οὗτοι. ὁ γὰρ Μειδυλίδης ἀδελφὸς 

ἣἦν τοῦ ᾿4φχιάδου᾽ τοῦ δὲ ΙΜειδυλίδου ϑυγάτηρ ἣν τοῦ ἐμοῦ 

πατρὸς μήτηρ. ὥστε γίγνεται ᾿“Αρχιάδης, ὑπὲρ οὗ τοῦ κλήρου 15 

τὴν ἐπιδικασίαν ποιούμεϑα νυνὶ, ϑεῖος τῇ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς 

μητρὶ ἐκ πατραδέλφων, πρὸς ἀνδρῶν ἔχων τὴν συγγένειαν ταύ- 

ἯΝν, καὶ οὐ πρὸς γυναικῶν. “Δεώστρατος δ᾽ οὑτοσὶ γένει τε 

ἀπωτέρω ἐστὶ καὶ πρὸς γυναικῶν οἰκεῖος ᾿Αρχιάδῃ. ἡ γὰρ τοῦ 920 
“Ἰεωκράτους μήτηρ τοῦ τούτου πατρὸς ἀδελφιδὴ ἣν τῷ ᾿Αρχιά- 

δῃ ἐκείνῳ χαὶ τῷ Μειδυλίδῃ, ἀφ᾽ ὧν ἡμεῖς ὄντες ἀξιοῦμεν 

'τῆς κληρονομίας τυχεῖν. πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

“τὸ γένος ἡμῶν ὕτι οὕτως ἔχει, ὥσπερ καὶ λέγομεν, ἀναγνώσε- 
ται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας, ἔπειτα [μετὰ ταῦτα ] τὸν νύμον αὐτὸν 
τὸν τοῖς τε γένεσι καὶ τοῖς ἐγγυτάτω πρὸς ἀνδρῶν τὰς πληφο- 

νομίας. ἀποδιδόντα" τὰ γὰρ κεφάλαια τοῦ ἀγῶνος, καὶ ὑπὲρ 

9 
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108 ὧν ὀμωμοκότες οἴσετε τὴν ψῆφον, σχεδόν τι ταῦτ᾽ ἐστί. καί 
μον κάλει τούς τε μάρτυρας δευρὶ χαὶ τὸν νύμον ἀναγίγνωσκε, 

ΜΠ ΡΤ ΕΣ, -ΝΡΘΟ ΘΝ, 

κ Α 5 Τὰ μὲν τοίν υν περὶ τὸ γένος τό τε τούτων καὶ τὸ ἡμέτε- 
ρον οὕτως ἔχει, ὦ ἄνδρες δικασταί. ὥστε τοὺς ἐπιδεδειχότας 
ἐξ αὐτῶν τῶν μαρϑυριῶν, ὡς εἰσὶ γένει ἐγγυτέρω, προσήκει 
"ληρονομεῖν, καὶ μὴ τὴν τοῦ διαμαρτυρήσαντος ἀ ἀπόνοιαν κρείτ- 

10 τῷ τῶν ὑμετέρων ἀρὰς ΤῸ γενέσϑαι: καὶ γὰρ, εἰ τῇ ποιήσει 
ἰσχυρίζονται, νῦν, ὡς ἐγένετο, ἡμεῖς δείξομεν. τενελευτηκάξος 
γὰρ τοῦ εἰσποιηϑέντος δήπου παιδὸς, καὶ τοῦ οἴκου μέχρι τῆς 
ἡμετέρας λήξεως ἐ ἐξηφημωμένου, πῶς οὐ προσήκει τοὺς ἐγγυτά- 

15 τῷ γένει" ὄντας, τούτους τὴν κληρονομίαν κομίσασϑαι, καὶ 
ὑμᾶς μὴ τοῖς δυναμένοις ἄριστα παρασκχευάσασϑαι, ἀλλὰ τοῖς ᾿ 

᾿ ἀδικουμένοις τῶν πολιτῶν βοηϑεῖν ; εἰ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν ἦν, 
ὥστε δείξασι τὰ περὶ τοῦ γένους καὶ τῆς διαμαρτυρίας αὐτῆς 

20 καταβῆναι καὶ μηδενὸς ἔτι πλείονος λόγου προσδεῖοθως σχεδόν 
τι τῶν μεγίστων εἰρημένων, οὐκ ἂν ἠνωχλοῦμεν τὰ πλείω" 
ἐπειδὴ δὲ οὗτοι τοῖς μὲν νόμοις οὐκ ἰσχυφιοῦνται, τῷ δὲ προ- 
εἰληφέναι τι τῶν πραγμάτων ἐκ τοῦ ἄνωθεν χρόνου καὶ τῷ 

295 ἐμβεβατευκέναι εἰς τὴν οὐσίαν, τούτοις τεχμηρίοις χρώμενοι 
φήσουσι "ληφονομεῖν, ἀναγκαῖον ἴσως ἐστὶ καὶ περὶ τούτων εἰ- 
σεῖν καὶ δεῖξαι τούτους πάντων ἀνθρώπων βιαιοτάτους ὁ ὄντας. 
τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐκδιδόασι τὴν ἀδελφὴν 
τὴν ξαυτῶν ὃ Ἤειδυλδης καὶ ὁ ᾿Δρχιάδης “Δεωστράτῳ Ἔλευ- 

1086 σινίῳ. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκ ϑυγατρὸς τῆς ἐπδοϑείσης ἀδελφῆς 
ταύτης τῆς αὐτῶν γίγνεται “Δεωχράτης ὃ πατὴρ «Δεωστράτου 
παῤ τς τ σκέψασϑε, ὡς πολλοστὸς εἰς τὴν τοῦ ᾿Δρχιάδου συγ- 

5 γένειαν προσήκων, ὑπὲρ οὗ τὴν ῥιαμαρευδθα πεποίηται. τού- 
των δ᾽ οὕτως ἐχόντων, ὁ μὲν ᾿Δρχιάδης οὐκ ἐγάμει, ὁ δὲ Μει- 
δυλίδης, ὃ 0 ἀδελφὸς αὐτοῦ, πάππος δὲ ταντοιῆ ἔγημε. καὶ οὐ- 
δέπω τὴν οὐσίαν ἐνέμοντο, ἀλλ᾽ ἑκάτερος ἔχων τὰ ἱκανὰ, ὃ μὲν 

10 Μειδυλίδης ἐν τῷ ἄστει διέμενεν, ὁ δ᾽ ᾿Δρχιάδης ἐν δνβαμῆν 
ὦπει. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον ἀποδημίας τινὸς εἰς τὴν 
ὑπερορίαν συμβάσης τῷ (Μειδυλίδη, τῷ πάππῳ τῷ ποῦ πατρὸς, 
ἠῤῥώστησεν ὃ ᾿Δρμιάδης καὶ τελευτᾷ τὸν βίον, ἀπόντος τοῦ 

15 Μειδυλίδου ,᾿ ἄγαμος ὦν. τί τούτου σημεῖον ; λουτροφόφος ἐφέ- 
στηκὲν ἐπὶ τῷ τοῦ ᾿Αρχιάδου τάφῳ. ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ 
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ἔχων τὴν τῆς συγγενείας τῆς πρὸς γυναικῶν πρόφασιν Ζεω- 

πράτης ὃ τουτουὶ πατὴρ “εωστράτου εἰσποιεῖ αὑτὸν υἱὸν τῷ 
᾿Δρχιάδῃ, καὶ ἐνεβάτευσεν οὕτως εἰς τὴν οὐσίαν, ὡς ὑπ’ ἐκεί- 
νου ζῶντος ἔτι εἰσποιηϑείς. ἀφικόμενος δ᾽ ὁ Μειδυλίδης ἦγα- 20 

νάκτει τε τῷ γεγενημένῳ καὶ οἷος ἦν ἐπεξιέναι τῷ “Δεωκράτει. 
πενϑόντων δὲ τῶν οἰκείων καὺ δεομένων ἐᾷν ἐν τῷ οἴκῳ εἶναι 
τὸν Δεωκράτην υἱὸν εἰσποιητὸν τῷ ᾿Δἀρχιάδῃ, συνεχώρησεν ὃ 35 
Μειδυλίδης, οὐχ ἡττηϑεὶς ἐν δικαστηρίῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ὅλον 
ὑπὸ τούτων ἀπατηϑεὶς . ἔπειτα μέντοι καὶ τοῖς οἰκείοις πειϑό- 

μενος. καὶ ὃ μὲν Μειδυλίδης ταῦτα πράξας τελευτᾷ τὸν βίον" 

ὃ δὲ “εωχράτης εἶχε τὴν τοῦ ᾿Δρχιάδου οὐσίαν καὶ ἐκληρονόμεν 1087 
πολλὰ ἔτη, ὡς ἂν ἐκείνου υἱὸς ποιητός" ἡμεῖς δὲ παρὰ τὸ τὸν 

ἹΜειδυλίδην ταῦτα συγχωρῆσαι ἡσυχίαν εἴχομεν. χρόνῳ δ᾽ ὕστε- 

ρον οὐ πολλῷ --- τοῖς γὰρ μετὰ ταῦτα λόγοις ἤδη σφόδρα τὸν 
ψοῦν προσέχετε, ὦ ἄνδρες δικασταί --- ὃ γὰρ “Ἰεωκράτης ὃ 5 
εἰσποιητὸς γενόμενος τῷ ᾿ἀρχιάδῃ, ἐγκαταλιπὼν τουτονὶ “Δεώ- 
στρᾶτον ἐγ τῷ οἴκῳ υἱὸν γνήσιον, ἐπανῆλθεν αὐτὸς εἰς τοὺς 

᾿Ελευσινίους, ὅϑεν ἦν τὸ ἐξ ἀρχῆς. καὶ οὐδ᾽ ἐνταῦϑ᾽ οὐδέπω 

ἡμεῖς οὐδὲν τῶν πραγμάτων τῶν περὶ τὸν κλῆρον ἐκινοῦμεν, 10 
ἀλλ᾽ ἐμένομεν ἐπὶ τῶν αὐτῶν. πάλιν τοίνυν “εώστρατος αὐτὸς 
οὑτοσὶ, εἰσποιητὸς ὧν υἱὸς καὶ ἐγκαταλειφϑεὶς ἐν τῷ τοῦ ᾽49- 

χιάδου οἴκῳ, ἐπανέρχεται, ὥσπερ ὃ πατὴρ αὐτοῦ, ἐπὶ τοὺς 
᾿Ελευσινίους, ἐγκαταλιπὼν υἱὸν γνήσιον εἰσποιητὸν καὶ διὰ τριῶν 15 
σωμάτων πυρίαν τὴν ἐξ ἀρχῆς ποίησιν παρὰ τοὺς νύμους κατα- 
στήσας. πῶς γὼρ οὐ παρὰ τοὺς νόμους, ὁπότ᾽ εἰσποιητὸς αὐτὸς 

ὧν εἰσποιητοὺς υἱοὺς ἐγκαταλιπὼν ἐπανήει; καὶ τοῦτο διατετέλεκε 
ποιῶν μέχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου 20 
τὴν κληρονομίαν ἡμῶν ἀποστερήσειν οἴονται, ἐνεργαζόμενοι μὲν 

καὶ ἐμπαιδοτροφούμενοι τῇ τοῦ ᾿Δρχιάδου οὐσίᾳ, ἐπανιόντες δ᾽ 
ἐπὶ τὴν πατρῴαν οὐσίαν ἐκεῖθεν αἰεὶ, κἀκείνην μὲν ἀκέραιον 
φυλάττοντες, ταύτην δ᾽ ἀναλίσκοντες. ἀλλ᾽ ὅμως, τούτων τοι- 95 

οὕτων ὄντων, ὅπερ εἶπον, ἡμεῖς ὑπεμένομεν ἅπαντα. μέχρι τί- 
γος; ἕως ὁ “εωκράτης ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ᾿Δρχιάδου ἐγκαταλειφϑεὶς 
υἱὸς τετελεύτηκεν. ἄπαις. τούτου δὲ ἄπαιδος τετελευτηκότος; 1088 

ἀξιοῦμεν ἡμεῖς, οἵ γένει ἐγγυτάτω ὄντες ᾿Δρχιάδῃ, κληρονομεῖν 
τῆς οὐσίας, καὶ μὴ τῷ τετελευτηκότι, τῷ αὐτῷ εἰσποιητῷ ὄντι, 

υἱὸν εἰσποιεῖν ἐπ᾿ ἀποστερήσει τῶν ἡμετέρων. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸς 5 
ζῶν. ἐποιήσατο, καίπερ. ὄντος παρὰ τὸν νόμον τοῦ ἔργου, οὐκ 
ἂν ἀντελέγομεν" ἐπειδὴ δ᾽ οὔτε γένει ἦν αὐτῷ υἱὸς οὐδεὶς» 
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᾽ , - » 

οὔτ᾽ ἐποιήσατο ζῶν, ὁ δὲ νόμος τοῖς ἐγγύτατα γένους τὼς κλη- 
10 ρονομίας ἀποδίδωσι, πῶς οὐ δίκαιον ἐσμὲν ἡμεῖς τούτων μὴ 

κ' ΤΟ ξ, Ξ- 
ἀποστερηϑῆναι κατ᾽ ἀμφότερα; καὶ γὰρ τῷ ᾿Δρχιάδῃ, οὗ ἦν ἣ 

᾽ »" - - οὐσία τὸ ἐξ ἀρχῆς, ἐγγυτάτω γένει ἐσμὲν καὶ τῷ εἰσποιητῷ 
“Δεωκράτει. τοῦ μὲν γὰρ ὁ πατὴρ, ἐπανεληλυϑὼ εἰς τοὺς ᾿Ελευ- 

15 σινίους, οὐκέτι τὴν κατὰ τοὺς νομους οἰκειότητα ἔλειπεν αὑτῷ" 
ἡμεῖς δὲ, παρ᾽ οἷς ἦν ἐν τῷ γένει, τὴν ἀναγκαιοτάτην. συγγέ- 

: νειαν εἴχομεν, ὄντες ἀνεψιαδοῖ ἐκείνῳ. ὥστ᾽, εἰ μὲν βούλει, 

τοῦ ᾿ΔΑρχιάδου συγγενεῖς ὄντες ἀξιοῦμεν χληρονομεῖν, εἰ δὲ 
ῇ. - , ΄ ι ᾽Ψ 8... ἐὰω 

20 βούλει, τοῦ Δεωκράτους. τετελευτηκότος γὰρ ἄπαιδος αὐτοῦ, 
ων δ ἡ μὰ , . , Ἅ.2..ἃ ι ᾿ ι Η͂ " ΄ οὐδεὶς ἡμῶν γένει ἐγγυτέρω ἐστί. κοὶ διὰ μὲν σὲ, ὦ «“4εώστρα- 

δ - ΄ » 3 

τε, ὁ οἶκος ἐξηρήμωται" τῆς γὰρ οὐσίας τὴν οἰκειότητα, οὗ 
τῶν ἀνδρῶν τῶν ποιησαμένων, διετήρεις. ἕως μέν γε, τελευ- 

95 " , ΕῚ Ἢ 3 , - , δέ ᾽ 

55 τησαντὸς τούτου, οὐδεὶς ἠμφισβήτει τοῦ κλήρου, οὐδένα εἶσε- 

ποίξις τῷ ᾿Δρχιάδη υἱἷόν᾽ ἐπειδὴ δ᾽ ἡμεῖς, συγγενεῖς ὄντες, 
δὲ ἢ ᾽ ΤΣ ᾿ , υ- ᾽ ὑφ 2 ᾿ 5. ἢ Γ Ὥκομεν εἰς [τὸ] μέσον, τηνικαῦτα εἰσποιεῖς, ἵνα τὴν οὐσίαν 

, Ξ: ΙΝ .. ἃ 
πατάσχῃς, καὶ φὴς μὲν οὐδὲν εἶναν τῷ ᾿“ρχιάδῃ, πρὸς ὃν εἶσε- 

͵ »- 6...» ς , ᾿ 
1089 ποιήϑης, διαμαρτυρεῖς δὲ πρὸς ἡμᾶς, τὸ ὁμολογούμενον γένος 

φ ’ - »" - ἐξελαύνων. εἰ γὰρ μηδέν ἐστιν ἐν τῷ οἴκῳ, τί σὺ ἐλλαττοῖ, τοῦ 
ὃ ᾿ ο᾽»ν ΄ δ. ἃ, Ἃ ᾿ Ρ.. 5. τ ᾿, ἀν 

μηδενὸς ἡμῶν πληρονομησάντων; ἀλλὰ γὰρ ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ 
ῃ » Ξ 3 - 

σπλεονεξία τοιαύτη ἐστὶν αὐτοῦ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὥσϑ᾽ ἡγεῖ- 

σϑαν δεῖν ἐν ᾿Ελευσινίοις τε τὴν πατρῴαν οὐσίαν ἐπανελϑὼν 
2 "3 [χὰ 3 ᾿ , . - “ ο᾽»" ἔχειν, ἐφ᾽ ἃ τ᾽ εἰσεπονιήϑη, μὴ ὄντος ἐν τῷ οἴκῳ υἱοῦ, καὶ 

’ -» - 

τούτων κύριος γενέσϑαι. χαὶ ταῦτα πᾶντα ῥαδίως διοικεῖται" 
ι “-ὠ 3 

πρὸς γὰρ ἀνθρώπους ἡμᾶς πένητας καὶ ἀδυνάτους ἔχων ἀνὰ- 

10 λέίσκειν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πολὺ περίεστι. διόπερ οἶμαι ὑμᾶς 
- - - -" 3 δεῖν βοηϑεῖν τοῖς μὴ πλεονεχτῆσαί τι βουλομένοις, ἀλλ᾽ ἀγα- 

πῶσιν, ἐόν τις ἡμᾶς τῶν νόμων ἐᾷ τυγχάνειν. τί γὰρ δεῖ 
ποιεῖν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί; διὰ τριῶν τῆς πονήσεως ἐμμε- 

μΑ ι - ῃ 2 , ’ ἢ 
15 νούσης, καὶ τοῦ τελευταίου. ἐγκαταλειφϑέντος, τούτου ἄπαιδος 

τετελευτηκύτος, μὴ κομίσασϑαι τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν χρόνῳ ποτέ; 
τοῦτο τοίνυν ἔχοντες τὸ δίκαιον ἐλάχομεν τοῦ κλήρου πρὸς τὸν 
ἄρχοντα. οὕτω δὲ “εωχάρης προπετῶς διαμαρτυρήσας τὰ ψευ- 

»" " Γ᾿ 3 -" » " 

90 δῆ οἴεται δεῖν παρὰ πάντας τοὺς νόμους ἀποστερῆσαι ἡμᾶς τῆς 
» 3 χληρονομίας. πρῶτον μὲν οὖν, ὅτι τὰ τε περὶ τὰς ποιήσεις καὶ 

Ἁ »-»- , 

τὸ γένος τούτων ἀληϑῆ εἰρήκαμεν, καὶ ἡ λουτροφύρος ἐφέστη- 
“ - -" ᾿] κεν ἐπὶ τῷ τοῦ ᾿Δρχιάδου μνήματι, ταύτας ὑμῖν τὰς μαρτυρίας 

- ’ “ Ἁ "»" ΄ 

25. βουλύμεϑ᾽ ἀναγνῶναι" ἔπειτ᾽ ἤδη καὶ τὰ λοιπὰ σαφῶς διδάξο- 

σι 
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μὲν ὑμᾶς, ὥστ᾽ ἐξελέγξαι τούτους τὰ ψευδῆ διαμεμαρτυρηπότας. 

καί μον λάβε τὸς μαρτυρίας, ἃς λέγω. 

ΜᾺ Ἀπ᾿ ΦῈ αἱ ἢ. 

Ὃ μὲν τοίνυν τοῦ πράγματος λόγος καὶ τὸ ἁπλοῦν δίκαιον περὶ 

τῆς πληρονομίας οὕτως ἔχει, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῶν τε πεπρα- 1000 

γμένων ἐξ ἀρχῆς αὐτὰ τὰ κεφάλαια σχεδόν τι ἀκηκόατε, ἃ δὲ 

μετὰ τὴν τοῦ πλήρου λῆξιν πεποιήκασι, καὶ ὃν τρύπον ἡμῖν 

κεχρημένοι εἰσὶν, ἀναγκαῖον νομίζω εἰπεῖν" οἴομαν γὰρ περὶ ὁ 

κλήρου ἀγῶνα μηδένας ἄλλους παρανενομῆσϑαν κριοῦ, οἷα 

ἡμᾶς. ἐπειδὴ γὰρ ἐτελεύτησεν ὁ “εωκράτης, καὶ ἡ ταφὴ ἐγέ- 

νέτο αὐτῷ, πορευομένων ἡμῶν εἰς τὰ κτήματα διὰ τὸ ἄπαιδά 

τε τὸν ἄνδρα χαὶ ἄγαμον τετελευτηκέναι, ἐξῆγεν ὁ «ἠεώστρατος 10 

οὑτοσὶ φάσκων αὑτοῦ εἶναι. καὶ τὸ μὲν ποιεῖν τι τῶν Ψομεβο- 

μένων ἐκώλυσεν ἡμᾶς τῷ τετελευτηκότι, πατὴρ ὧν αὐτὸς ἐκεί- 

νου, ὡς καὶ ἔχει λόγον, καίπερ ὄντος παρανόμου τοῦ ἔργου" 

τῷ γὰρ φύσει [ὄντι] πατρὶ τῆς ταφῆς τὴν ἐπιμέλειαν παραδί- 15 

δοσϑαι εἰκός ἐστιν, ἔπειτα μέντοι καὶ τοῖς. οἰκείοις ἡμῖν, ὧν 

ἦν συγγενὴς κατὰ τὴν ποίησιν ὁ τετελευτηκώς. ἐπεὶ δὲ τὰ νο- 

βιζόμενα ἐγένετο, κατὰ ποῖον νόμον φανεῖται, ἐρήμου ὄντος 

τοῦ οἴκου, τοὺς ἐγγυτάτω γένους ἡμᾶς ἐξαγαγὼν ἐκ τῆς οὐσίας 

ὅτι νὴ Δία πατὴρ ἣν τοῦ τετελευτηκότος. ἀπεληλυϑώς γ᾽ εἰς τὸν πα- 90 

τρῦδον οἶκον καὶ οὐκέτι τῆς οὐσίας, ἐφ᾽ ἡ ἐγκαταλέλοισε τὸν υἱὸν, 

χύριος ὦν᾽ εἰ δὲ μὴ, τί τῶν νόμων ὔφελος; γενομένης οὖν τῆς 

ἐξαγωγῆς, ἵνα τὰ πλεῖστα ααρϑδμέτ,. ἐλάχομεν πρὸς τὸν ἄρχον- 95 

τὰ τοῦ κλήρου, οὔτε γόνῳ, ὥσπερ εἶπον, οὐδενὸς ὁ ὄντος τῷ τετε- 

λευτηκότι, οὔτ᾽ εἰσποιητοῦ αρβνάννον κατὰ τοὺς νόμους. μετὰ 

δὲ ταῦτα «Αεώστρατος οὑτοσὶ παρακαταβάλλει, ὡς υἱὸς ᾿Αφμάδου 

ἐχείνου, οὐκ ἐπιλογισάμενος, οὔϑ'᾽ ὅτι ἐπανεληλύϑει εἰς τοὺς ̓Ἑλευ- 1091 

σινίους, οὔϑ᾽ ὅτι οἵ εἰσποιητοὶ οὐκ αὐτοὶ ὑφ᾽ αὑτῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν 

εἰσποιουμένων καϑίστανται" ἀλλὰ γὰρ, οἶμαι, ἁπλοῦν τι διελογίσατο, 

δεῖν αὐτὸν καὶ δικαίως καὶ ἀδίκως ἀμφισβητεῖν τῶν. ἀλλοτρίων. 5 

“καὶ πρῶτον μὲν ἐλϑὼν οἷός τ᾽ ἦν εἰς τὸν ᾿Οτρυνέων πίνακα τὸν] ξκ- 

“λησιαστικὸν ἐγγράφειν αὑτὸν ᾿Ελευσίνιος ὧν, παὶ τοῦτο διῳ- 

κεῖτο" ἔπειτα, πρὶν ἐγγευρῆνοι καὶ ἐν τῷ ληξιαρχικῷ γραμμα- 

τείῳ τῷ τῶν ᾿Οτρυνέων, μετέχειν τῶν κοινῶν, τηλικαύτην πα- 10 

φανομίαν προαιρούμενος παρανομεῖν ἕνεκα πλεονεξίας. αἰσϑόμε- 

ψου δ᾽ ἡμεῖς μαρτύρων ἐναντίον ἐκωλύσαμεν τὸ γιγνύμενον, καὶ 
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ὠόμεϑα. δεῖν. κριϑῆναι πρῶτον τὴν κληρονομίαν παρ᾽ ὑμῖν, πρὶν 
15 ἐπὶ τὸ ὄνομά τινα τὸ τοῦ ᾿Δρχιάδου εἰσποιηϑῆναι. κωλυϑεὶς δὲ 

καὶ ἐξελεγχόμενος πρὸς τῷ πίνακι καὶ ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων ἀ- 
γορᾷ, ὅτι ἠδίκει, πολλῶν ἐναντίον, ᾧετο δεῖν μηδὲν ἧττον 
βιάζεσϑαι καὶ κρείττων ταῖς παρασχευαῖς τῶν ὑμετέρων νόμων 

90 γενέσϑαι. τί τούτου τεκμήριον; συναγαγών τινας τῶν ᾿Οτρυνέων 
ὀλίγους καὶ τὸν δήμαρχον πείϑει, ἐπειδὰν ἀνοιχϑῇ τὸ γραμμα- 
τεῖον, ἐγγράψαι αὐτόν. καὶ μετὰ ταῦτα ἧκε, Παναϑηναίων ὄντων 

τῶν μεγάλων, τῇ διαδόσει, πρὸς τὸ ϑεωρικόν. καὶ ἐπειδὴ οἱ ἄλλοι 
955 δημύται ἐλάμβανον, ἠξίου καὶ αὑτῷ δίδοσϑαι, καὶ ἐγγραφῆναι εἰς 

τὸ γραμματεῖον ἐπὶ τὸ τοῦ ᾿Ζρχιάδου ὄνομα. διαμαρτυρομένων δὲ 
ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων δεινὸν φασκόντων εἶναι τὸ γιγνόμενον, ἀπῆλ- 

1092 ϑὲν οὔτ᾽ ἐγγραφεὶς οὔτε τὸ ϑεωρικὸν λαβών. τὸν δὲ παρὼ τὸ ψή- 
φισμα τὸ ὑμέτερον ἀξιοῦντα τὸ ϑεωρικὸν λαμβάνειν, πρὶν ἐγγρα- 
φῆναι εἰς τοὺς ᾿Οτρυνεῖς, ὄντα ἐξ ἑτέρου δήμου, τοῦτον οὐκ οἴεσϑε 
τοῦ κλήρου παρὰ τοὺς νόμους ἀμφισβητεῖν ; ἢ τὸν πρὸ τῆς 

5 τοῦ δικαστηρίου γνώσεως οὕτως ἀδίκους πλεονεξίας διοικούμενον, 

τοῦτον πῶς εἰκὸς τῷ πράγματι πιστεύειν; ὁ γὰρ τὸ ϑεωρικὸν 
ἀδίκως ἀξιώσας λαμβάνειν καὶ περὶ τοῦ χλήρου τῇ. αὐτῇ δια- 
νοίᾳ δηλονότι κέχρηται νυνί. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν ἄρχοντά γ᾽ ἐξη- 

10 πάτησε παρακαταβάλλων, καὶ ἡμᾶς ἀντεγράψατο ᾿Οτρυνεὺς εἷ- 
νας ἐν ᾿Ελευσινίοις δημοτευύμενος. ἐπειδὴ τοίνυν τούτων πάν- 
τῶν ἀπετύγχανε, ταῖς παρελϑούσαις ἀρχαιρεσίαις ταύταις, πα- 
ρασκευασάμενός τινας τῶν δημοτῶν, ἠξίου οὕτως ἐγγράφεσϑαι 

156 ποιητὸς υἱὸς τῷ ᾿“ρχιάδῃ. ἀντιλεγόντων δ᾽ ἡμῶν καὶ ἀξιούν- 

τῶν, ἐπειδὰν τοῦ κλήρου ἡ διαδικασία γένηται, τηνικαῦτα τοὺς 
δημότας τὴν ψῆφον φέρειν, πρότερον δὲ μὴ, τοῦτο μὲν ἐπεί- 
σϑησαν, οὐ δι᾿ αὐτοὺς, ἀλλὰ διὰ τοὺς νόμους " δεινὸν γὰρ ἐδό- 

90 κει εἶναν τὸν παρακαταβεβληκότα τοῦ κλήρου εἰσποιεῖν αὑτὸν, 
ἔτι τῶν πραγμάτων ἀκρίτων ὄντων. ὃ δὲ μετὰ ταῦτα διοικεῖται 
“«Μεώστρατος οὑτοσὶ, τοῦτο πάντων δεινότατόν ἐστιν. ἐπειδὴ γὰρ 
αὐτὸς ἀπετύγχανε τοῦ ἐγγραφῆναι, εἰσποιεῖ Λεωχάρην τὸν 

945 αὑτοῦ υἱὸν ᾿Δρχιάδῃ παρὰ πάντας τοὺς νόμους, πρὶν τοῦ δή- 

μου τὴν δοκιμασίαν γενέσϑαι. οὐκ εἰσηγμένου δ᾽ εἰς τοὺς φρά- 
τοράς πω τοῦ ᾿Αρχιάδου, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐνεγράφη, τηνικαῦτα πεί- 

σας ἕνα τινὰ τῶν φρατύρων ἐνέγραψεν εἰς τὸ φρατοριπκὸν γραμ- 
1098 ματεῖον. καὶ μετὰ ταῦτα τῇ διαμαρτυρίᾳ πρὸς τῷ ἄρχοντι τοῦ- 

τον ἀπογράφεται, ὡς υἱὸν ὄντα γνήσιον τοῦ τετελευτηκότος ἔτη 
πολλὰ, τὸν πρώην καὶ χϑὲς ἐγγραφέντα. καὶ συμβαίνει ἀμφο- 
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τέρους αὐτοὺς τῆς πληρονομίας ἀμφισβητεῖν" ὃ τε γὰρ “Μεώ- 5 

στρατος οὑτοσὶ παρακατέβαλε τοῦ κλήρου, ὡς υἱὸς γνήσιος ̓ ς 

μάδῃ, ὃ τε “Ἱεωχάρης οὑτοσὶ διαμεμαρτύρηκεν, [ὡς υἱὸς ὧν 

γνήσιος τοῦ αὐτοῦ πατρύς. οὐδ᾽ ἕτερος δ᾽ αὐτῶν ζῶντι, ἀλλὰ 

τετελευτηκότι εἰσποιεῖ αὑτόν. ἡμεῖς δ᾽ ὠόμεϑα δεῖν, ὦ ἄνδρες 10 

δικασταὶ, ἐπειδὰν περὶ τούτου τοῦ ἀγῶνος ὑμεῖς τὴν ψῆφον 

ἐνέγκητε, τηνικαῦτα ἐκ τῶν κατὰ γένος ἐγγυτάτω ἡμῖν εἰσποι- 

εἴν υἱὸν τῷ τετελευτηκότι, ὅπως ἂν ὃ οἶκος μὴ ἐξερημωϑῇ. 

πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς ἐπανῆλϑεν εἰς τοὺς 15 

Βλευσινίους ἐκ τῶν ᾿Οτρυνέων ““εώστρατος οὑτοσὶ, καταλιπὼν 

υἱὸν τῷ ᾿᾿φμάδῃ γνήσιον, καὶ ὅτι ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἔτι πρύτε- 

ρον τὸ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐπεπουήπει, καὶ ὡς ὃ ἐγκαταλειφϑεὶς ἄπαις 

τετελεύτηκε, καὶ ὡς ὃ νῦν διαμεμαρτυρηκὼς πρότερον εἰς τοὺς 90 

δημότας ἢ εἰς τοὺς φράτορας ἐνεγράφη, τούτων ὑμῖν τὰς τῶν 

φρατόρων καὶ τὰς τῶν δημοτῶν μαρτυρίας ἀναγνώσεται, καὶ 

τῶν ἄλλων δὲ τῶν εἰρημένων ὧν οὗὕτον πεπονήκασιν ἁπάντων 

ὑμῖν τὰς μαρτυρίας καϑ’ ἕν ἕκαστον παρέξομαν. καί μον κάλεν 

τοὺς μάρτυρας δευρί. 

ὲἐ9 [5}} 

τ ΡΟ Ὁ ΟΣ: 

Τῶν μὲν τοίνυν πραγμάτων ἁπάντων ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, καὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς γεγενημένων περὶ τὸν χλῆρον τοῦ- 

τον, καὶ τῶν ὕστερον συμβάντων, ἐπειδὴ τάχιστα τὴν λῆξιν 

ἡμεῖς ἐποιησάμεϑα. λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ περί τε τῆς διαμαρτυρίας 1094 

αὐτῆς εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν νόμων, καϑ᾽ οὗς ἀξιοῦμεν λληφονο- 

μεῖν, ἔτι δὲ, ἐὰν ἐγχωρῇ. τὸ ὕδωυ καὶ μὴ μέλλωμεν ὑμῖν ἐνο- 

γβεῖν, ἐξελέγξαι τὰ ὑπὸ τούτων ῥηϑησύμενα, ὅτι οὔτε δίκαια, οὔ- 5 

τε ἀληϑῆ ἐστί. καὶ πρῶτον μὲν τὴν διαμαρτυρίαν αὐτὴν ἀνα-- 

γνώτω. καὶ σφόδρα τὸν νοῦν αὐτῇ προσέχετε᾽ περὶ γὰρ ταύτης 

ἡ ψῆφος οἰσϑήσεται νυνί. 

ΦΤΙΑΜΜΑΙΡΤΙΤΙΡΙΑ 

Οὐκοῦν δήπου διαμεμαρτύρηκεν οὑτοσὶ, ὡς ἀκηκόατε, μὴ 10 

ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον. τὸν ᾿Δρχιάδου, ὄντων αὐτῷ παίδων 

γνησίων. καὶ κυρίως κατὰ τὸν ϑεσμόν. ἐξετάσωμεν τοίνυν, εἰ 

εἰσὶν, ἢ τὰ ψευδῆ διαμεμαρτύρηκεν οὑτοσί, ὁ γὰρ ̓ 4ρχιάδης 

ἐκεῖνος, οὗ ἐστὶν ὁ πλῆρος, ἐπονήσατο υἱὸν τὸν τοῦ διαμεμαρ- 15 
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τυρηπότος νυνὶ πάππον. ἐκεῖνος δ᾽ ἐγκαταλιπὼν υἱὸν γνήσιον, 
τὸν τουτουὶ πατέρα “εώστρατον, ἐπονῆλϑεν εἰς τοὺς Ἔλευσι- 
γίους. μετὰ δὲ ταῦτα αὐτὸς οὑτοσὶ “εώστρατος πάλιν ἐγκαταλέ- 

40 πὼν υἱὸν ᾧχετο ἀπελϑὼν εἰς τὸν πατρῶον οἶκον. ὃ δ᾽ ἐγκα- 
ταλειφϑεὶς ὑπὸ τούτου, τελευταῖος ἁπάντων τῶν εἰσποιηϑέντων, 

τετελεύτηκεν ἄπαις. ὥστε γίγνεταν ἔρημος ὃ οἶκος καὶ ἐπανελή- 
λυϑὲν ἡ κληρονομία πάλιν εἰς τοὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγγύτατα γένους 

925 ὄντας. πῶς ἂν οὖν εἴησαν κατὰ τὴν διαμαρτυρίαν υἱεῖς ἔτι τι- 

νὲς τῷ ᾿Αρχιάδῃ, ὦ οἵ μὲν εἰσποιηϑέντες ὁμολογοῦνται ἐπᾶνε- 

ληλυϑέναι, ὃ δ᾽ ἐγκαταλειφϑεὶς τελευταῖος ἄπαις τετελεύτηπεν; 
οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν οἶχον ἔρημον εἶναι. ὁπότε δὲ ἔρημος ὃ οἷ- 

1095 κος, οὐκ ἂν εἴησαν υἱεῖς ἔτι ἐκείνῳ γνήσιοι. οὑτοσὶ τοίνυν 

διομεμαρτύρηκε τοὺς οὐκ ὄντας εἶναι, καὶ γέγραφεν ἐν τῇ δια- 
μαρτυρίᾳ, ὄντων παίδων, ἕνα φάσκων αὑτὸν εἶναι. ἀλλὰ μὴν 
ἢ 3). ΜῈ λέ "- δ τῳ , ω ᾿ ᾿] 9 Δ] ᾿ΑΑ͂ 

γνησίων γ᾽ οτὰαν λέγη παὶ κυρίως κατὰ τὸν ϑεσμον, παρακροῦ:- 

5. ἔται παρὰ τοὺς νύμους. τὸ μὲν γὰρ γνήσιόν ἐστιν, ὅταν ἡ γόνῳ 
γεγονώς" καὶ ὃ νόμος ταῦτα μαρτυρεῖ λέγων, ἣν ἂν ἐγγυήσῃ πατὴρ 
ἢ ἀδελφὸς ἢ πάππος, ἔκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους" τὸ δὲ 

ἘΞ ΄ ἴς 

κυρίως κατὰ τῶν ποιήσεων ὃ νομοϑέτης ἔλαβεν, ὑπολαμβάνων 
10 δεῖν, ὅταν τις ὧν ἄπαις καὶ κύριος τῶν ἑαυτοῦ ποιήσηται υἱὸν, 

» κι ξ ΕῚ 

ταῦτα κύρια εἶναι. οὗτος τοίνυν γύνω μὲν οὐδένα φησὶν ᾽49χιά- 
’ 

δῃ γενέσϑαι υἱὸν, διαμεμαρτύρηται δὲ γνησίων ὄντων, ἐναντίαν 
-" , ᾿ , , Ν 3. ὦ Ἃ 

τῷ πράγματι τὴν διαμαρτυρίαν ποιησάμενος, ποιητὸς δ᾽ ὅμολο- 
Ξ Ξ , μα ῳ ΄ Ἶ 

15 γῶν εἶναι φαίνεται οὐκ εἰσποιηϑεὶς ὑπὸ τοῦ τετελευτηκότος αὖ- 

τοῦ. ὥστε πῶς ἔτι σοι κύρια ταῦτ᾽ ἂν εἴη κατὰ τὸν ϑεσμόν; 
Ὁ }] Δ9"}.5 , 3 ΄ »" Το, ι , 
ὅτι νὴ 4{᾿ ἐγγέγραπται ᾿Αρχιάδῃ υἷος. ὑπό γε τουτωνὶ πρώην 
βιασαμένων, ἤδη τῆς τοῦ χλήρου διαδικασίας ἐνεστηκυίας. οὐ 

90 δὴ δίκαιόν ἔστιν ἐν τεχμηρίου μέρει ποιεῖσϑαι τἀδίκημα. καὶ 
" “ τίν » 3 ὃ ΄ 2 ἅν. ὙᾺΡ' δὲ; ι ἐ κι « γὰρ ἐκεῖνο πῶς οὐ δεινόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐπὶ μὲν 

τοῦ λόγου αὐτίκα μάλα φάσκειν ποιητὸν εἶναι, ἐν δὲ τῇ δια- 
-» » ΄ Ἁ Ἁ Ξ 

μαρτυρίᾳ τοῦτο μὴ τολμῆσαι γράψαν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν ταύτῃ 
5 » , , ᾽ 

διαμεμαρτυρημένα εἶναν ὡς ὑπὲρ υἱοῦ γόνῳ γεγονότος, τὰ ὃ 
- 3 Υ͂ -" ᾿ 2 

25 αὐτίχα μάλα δηϑησόμενα ὡς εἰσποιητοῦ; εἰ δὲ τὴν ἀπολογίαν 
-" “- 3 ΕῚ ' πὸ 

ἐναντίαν τῇ διαμαρτυρίᾳ ποιήσονται, πῶς οὐχὶ ἢ τὸν λόγον ἀνάγ- 
Ἂν ι ’ ως ΄ 7 2 , 

χῇ ἢ τὴν διαμαρτυρίαν ψευδὴ εἶναι; εἰκότως δ΄ οὔ προσέγρα- 
᾿ ἘΞ , 2 ᾿ 

1096 ψαν τὴν ποίησιν τῇ διαμαρτυρίᾳ" ἔδει γὼρ ἐγγράψαι αὐτοὺς, 
»" » ΄ 3 3 

εἰσποιησαμένου τοῦ δεῖνος. ὃ δ᾽ οὐκ εἰσεπονήσατο, ἀλλ᾽ ἕαυ» 
» »" - -" ᾿ , Ἂ τοὺς εἰσποιοῦντες ἀποστεροῦσιν ἡμᾶς τῆς κληρονομίας. τὸ μετὰ 

- - ο.. "““’ 

ταῦτα τοίνυν πῶς οὐκ ἄτοπον καὶ δεινόν ἐστιν ἅμα, παραπα- 
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ταβεβληκέναι τοῦ κλήρου πρὸς τῷ ἄρχοντι, ὡς ὄντα αὐτὸν ᾽49- 
χιάδου, “εώστρατον τουτονὶ, τὸν ᾿Ελευσίνιον τοῦ ᾿Οτρυνέως, 
διαμεμαῤτυρηκέναι δ᾽ ἕτερον, ὡς αὐτοὶ ὁρᾶτε, φάσκοντα καὶ 
τοῦτον ᾿“ρχιάδου υἱὸν εἶναι; χαὶ ποτέρῳ δεῖ προσέχειν ὑμᾶς 
ὡς ἀληϑῆ λέγοντι; αὐτὸ γὰρ τοῦτο τεκμήριον οὐκ ἐλάχιστόν 
ἔστι τοῦ ψευδῆ τὴν διαμαρτυρίαν γεγενῆσθαι, τὸ περὶ τοῦ αὐ- 
τοῦ πράγματος μὴ τὸν αὐτὸν πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἀμφισβητεῖν᾽" 
εἰκότως. ὅ τε γὰρ, οἶμαι, “εώστρατος οὑτοσὶ παρεκατέβαλλε 

τοῦ κλήρου πρὸς ἡμᾶς οὔπω διαμεμαρτυρηκὼς νῦν ἐγγέγραπται, 
ὡς δημότης εἶναι. ὥστε πάντων ἂν δεινότατα πάϑοιμεν, εἶ τῇ 
ὕστερον τῶν πραγμάτων γεγενημένῃ διαμαρτυρίᾳ πιστεύσαιτε ὑ- 
μεῖς. ἀλλὰ μὴν καὶ πρεσβύτερά γε αὑτοῦ διαμεμαρτύρηκεν. ὃ γὰρ 
μήπω ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ̓ Αρχιάδου ὦν, ὅϑ᾽ ἡ λῆξις αὕτη τοῦ κλήρου 
ἐγένετο, πῶς ἂν εἰδείη τι τούτων; ἔπειτ᾽, εἰ μὲν αὑτὸν διαμε- 

μαρτυρήκει, εἶχεν ἂν λόγον αὐτῷ τὸ πρᾶγμα ἀδίκως μὲν ἂν 
ἔγραψεν, οὐδὲν δ᾽ ἧττον ὑπὲρ τοῦ κατὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ λέγον- 
τος νῦν δὲ γνησίους υἱοὺς γέγραφε τῷ ᾿Αρχιάδῃ ἐκείνω εἶναι, 
τόν τε αὑτοῦ πατέρα δηλονότι καὶ αὐτὸν, κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ποί- 
ησιν, οὐκ ἐπιλογισόμενος, ὅτι ἐπανεληλυϑύτες ἦσαν. οὐκοῦν 
ἀνάγκη πρεσβυτέρας πράξεις αὐτὸν καὶ μὴ τὰς ἐφ᾽ ξαυτοῦ γε- 
γενημένας διαμεμαρτυρηκέναι. εἶϑ᾽ ὑμεῖς τῷ τοῦτο τετολμηκύτι 

πιστεύσετε ὡς ἀληϑῆ λέγοντι; νὴ Δί᾽ ἀλλ᾽ ἀκηκοὼς τοῦ αὑτοῦ 
πατρὸς διαμεμαρτύρηκεν. ὃ δέ γε νόμος ἀκοὴν τῶν τετελευτὴ- 
κότων κωλύει διαμαρτυρεῖν, ζῶντος τοῦ πατρὸς, τὰ ὑπ᾽ ἐκείνου 
πραχϑέντα᾽ ἐπεὶ κἀκεῖνο, διὰ τί ποτε “εώστρατος οὑτοσὶ οὐχ 

αὑτὸν, ἀλλὰ τοῦτον ἐπεγράψατο τῇ διαμαρτυρίᾳ τὰ γὰρ πρεσ- 
βύτερα τῶν πραγμάτων τὸν πρεσβύτερον ἔδει διαμαρτυρεῖν. 
Ὅτι νὴ Δί᾽, ἂν εἴποι, τοῦτον [γὰρ] εἰσπεποίηκα υἱὸν τῷ .49- 
χιάδῃ. οὐκοῦν σὲ τὸν εἰσποιοῦντα καὶ κατασχευάξοντα τὰ πρά- 
γματα καὶ λόγον ἔδει διδύναι, γενόμενον ὑπεύϑυνον ὧν πεποί- 

ηκας; πολλή γ᾽ ἀνάγκη. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἔφυγες, τῇ διαμαρτυ- 
ρίᾳ δὲ τοῦτον οὐδὲν εἰδύτ᾽ ἐπεγράψω. ὥστε φανερὸν ὑμῖν ἐστὶν, 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰ διαμαρτυρούμενα μὴ εἶναι ἀληϑῆ. καὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς γε τούτοις ὁμολογεῖται. καὶ μὴν κἀκεῖνο δίκαιόν ἐστι, μὴ 

λέγοντος αὐτίκα μάλ᾽ ἀκούειν “εωστράτου τουτουὶ, ὑπὲρ ὧν γε 
διαμαρτυρῆσαι οὐκ ἐτόλμησεν. ὡς δὲ καὶ τῶν ἀγώνων ἀδικώτα- 
τοι καὶ πλείστης ὀργῆς ἄξιοι τοῖς ἀγωνιζομένοις αἵ διαμαρτυρίαι 
εἰσὶ, μάλιστ᾽ ἄν τις ἐκεῖθεν καταμάϑοι. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ 
ἀναγκαίως ἔχουσιν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, ἀλλ᾽ ἔκ προαιρέσεως καὶ 
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βουλήσεως τοῦ διαμαρτυροῦντος γίγνόνται. εἶ μὲν γὰρ διαμφισ- 
βητουμένων μὴ ἔστιν ἄλλον τρύπον δίκην λαβεῖν, ἢ διαμαρ- 

25 τυρήσαντα, ἴσως ἀναγκαῖον τὸ διαμαρτυρεῖν᾽ εἰ δὲ καὶ ἄνευ δια- 
μαρτυρίας πρὸς ἅπασι τοῖς συνεδρίοις ἔνεστι λόγου μὴ ἀποστε- 

ρηϑῆναι, πῶς οὐ προπετείας καὶ τῆς μεγίστης ἀπονοίας σημεῖον 

τὸ διαμαρτυρεῖν ἐστίν; οὐδὲ γὰρ ὃ νομοϑέτης ἀναγκαῖον αὐτὸ 

1098 ἐποίησε τοῖς ἀντιδίκοις, ἀλλ᾽, ἂν βούλωνται διαμαρτυρεῖν, ἔδω- 
κεν, ὥσπερ διάπειραν ποιούμενος τῶν τρύπων ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν, 
πῶς ποτ᾽ ἔχοιμεν πρὸς τὸ προπετῶς τι πράττειν. ἕτι τοίνυν 
[ἐπὶ] τὸ τῶν διαμαρτυρούντων μέρος οὔτε δικαστήρια ἦν ἂν, 

4 οὔτε ἀγῶνες ἐγίγνοντο" κωλύει γὰρ πάντα ταῦτα τὸ τῶν διαμαρ- 
τυριῶν γένος καὶ ἀποκλείει εἰσαγωγῆς ἰ ἕκαστα ] τῆς εἰς τὸ δικα- 
στήριον κατά γε τὴν τοῦ διαμαρτυροῦντος βούλησιν. διόπερ 
οἶμαν. δεῖν κοινοὺς ἐχϑροὺς τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους ὑπολαμ- 

10 βάνειν πᾶσι τοῖς πράγμασιν εἶναι, καὶ μηδέποτε τυγχάνειν αὖ- 

τοὺς συγγνώμης ἀγωνιζομένους παρ᾽ ὑμῖν. προελόμενος γὼρ ἕκαστος 
αὐτῶν τὸν ἐκ τοῦ διαμαρτυρῆσαι κίνδυνον, οὐκ ἀναγκασϑ εἰς, εἰσέρ- 
χεται. ὅτι μὲν οὖν ἡ διαμαρτυρία ψευδής ἐστι, καὶ ἐκ τῶν γογραμ- 

15 μένων καὶ ἐ» τῶν εἰρημένων λόγων σχεδὸν ἀκριβῶς μεμαϑήκατε. 

ὅτι δὲ καὶ οἵ νόμοι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἡμῖν τὴν κληρονομίαν 
ἀποδιδόασι, τοῦϑ᾽ ὑμᾶς διὰ βραχέων βούλομαι διδάξαι, οὐχ ὡς 
οὐ μεμαϑηκότας καὶ ἐν τοῖς ἐν ἀρχῇ εἰρημένοις, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλ- 

420 λὸν πρὸς τὴν τούτων ψευδολογίαν τὰ δίκαια μνημονεύητε. τὸ 
[μὲν γὰρ σύνολον ὄντες ᾿Δρχιάδη, οὗ ἐστὲν ὁ κλῆρος οὑτοσὶ, 
πρὸς ἀνδρῶν κατὰ γένος ἐγγυτάτω, καὶ τῆς ποιήσεως, ἣν ἐκεῖ- 

. νὸς ἐποιήσατο, τῶν μὲν ἐπανεληλυϑύτων εἰς τὸν πατρῷον. οἷ- 
35 χκον, τοῦ δ᾽ ἐγκαταλειφϑέντος ἄπαιδος τετελευτηκότος, τούτων δ᾽ 

οὕτως ἐχόντων, ἀξιοῦμεν "ληρονομεῖν, οὐδεμίαν οὐσίαν “Ἱεωστρά- 
του ἀφελόμενοι" οὗτοι μὲν γὰρ τὰς ξαυτῶν ἔχουσι, τῆς ὑπ᾽ ᾿4ς- 
χιάδου δὲ καταλειφϑείσης [καὶ] οὔσης ἐκ τῶν νόμων ἡμετέρας. ὃ 

1099 μὲν γὰρ νόμος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, κελεύει κρατεῖν τοὺς ἄῤῥενας 
παὺ τοὺς ἐκ τῶν ἀῤῥένων" οὗτοι δ᾽ ἡμεῖς ἐσμέν. οὐκ ἦσαν τοίνυν 
παῖδες ἐκείνῳ" οἱ δ᾽ ὄντες ἡμεῖς ἐσμέν. - ἔπειτ᾽ οὐ δίκαιον δή- 
που τὸν ποιητὸν υἱὸν ποιητοὺς ἑτέρους εἰσάγειν, ἀλλ᾽ ἐγκατα- 

5 λείπειν μὲν γιγνομένους, ὅταν δὲ τοῦτ᾽ ἐπιλίπῃ, τοῖς γένεσιν 
ὠποδιδόναν τὰς κληρονομίας" ταῦτα γὰρ οἱ νόμοι κελεύουσιν. 
ἐπεὶ πῶς οὐκ ἐκπλείεται εἷς ἕκαστος ὑμῶν τῆς κατὰ γένος. ἀγε 

χιστείας, ὅταν τοῖς ποιητοῖς ἡ ἄδεια αὕτη δοθῇ; ὁρᾶτε γὼρ, 
τὸ ὅτι, ταῖς κολακείαις οἱ πλεῖστοι ψυχαγωγούμενον καὶ ταῖς πρὸς 
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τοὺς οἰκείους διαφοραῖς πολλάκις φιλονεικοῦντες ποιητοὺς υἱεῖς 

ποιοῦνται. εἰ δ᾽ ἔσται τῷ εἰσποιηϑέντι παρὼ τὸν νόμον εἰσποι- 
εἶν ὃν ἂν βούληται, οὐδέποτε τοῖς γένεσιν αἵ κληρονομίαι δο- 
ϑήσονται. ἃ καὶ προνοηϑεὶς ὁ νομοϑέτης ἀπεῖπε τῷ ποιητῷ 15 
αὐτῷ ὄντι ποιητὸν υἱὸν μὴ ποιεῖσϑαι. τίνα τρύπον διορίσας πε- 
οἱ τούτων ; ὅταν εἴπῃ, υἱὸν γνήσιον ἐγκαταλιπόντα ἐπανιέναι, 

δηλοῖ δήπου φανερῶς, ὅτι οὐ δεῖ ποιεῖσθαι" ἀδύνατον γάρ 
ἐστιν υἱὸν γνήσιον ἐγκαταλιπεῖν, ἐὰν μὴ γόνῳ γεγονὼς 1Ἶ τινί. 40 

σὺ τοίνυν, ὦ “εώστρατε, ἀξιοῖς τῷ τετελευτηκότι, εἰσποιητῷ εἰς 
τὸ ἡμέτερον γένος ὄντι, ποιητὸν εἰς τὸν κλῆρον εἰσαγαγεῖν, ὥσπερ 
ἐπὶ τὰ σαυτοῦ κτήματα καὶ οὐκ εἰς τὰ κατὰ τὸν νόμον τῷ προσ- 

ἥκοντι δοϑησόμενα βαδίζων. ἡμεῖς δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἶ 
μὲν ὁ τετελευτηκῶς ἐποιήσατό τινα, καίπερ οὐ διδόντος τοῦ 96 
νύμου, συνεχωροῦμεν ἂν αὐτῷ, ἢ, εἰ διαϑήκας καταλελοίπει, 

καὶ ταύταις ἂν ἐνεμείναμεν, ἐπεὶ καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς τοιοῦτοι ὄντες 
διετελοῦμεν, οὐκ ἐναντιούμενον τούτοις ἔχουσι τὴν οὐσίαν καὶ 
ἐπανιοῦσιν ἄνω, καϑ' ὃν δήποτε τρύπον ἐβούλοντο᾽ ἐπεὶ δὲ νυ- 1100 
νί ποτε ὑπὸ τούτων αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν νύμων τὸ πρᾶγμ᾽ ἐξελ- 
ἤλεγκται, καὶ οἰόμεϑα δεῖν κληρονομεῖν τῶν ᾿Δρχιάδου, καὶ 

παρ᾽ ἡμῶν εἶναι τὸν υἱὸν τὸν εἰσποιούμενον τῷ μὴ πεποιημένῳ 5 
πρότερον, μὴ παρὰ τούτων. δικαίως γὰρ ὁ νομοϑέτης, οἶμαι, 
ὥσπερ "αἱ τὰς ἀτυχίας τῶν οἰκείων καὶ τὰς ἐκδύσεις τῶν γυναι- 
κῶν τοῖς ἐγγύτατα γένους προσέταττε ποιεῖσϑαι, οὕτω καὶ τὰς 

χληρονομίας καὶ τὴν τῶν ἀγαϑῶν μετουσίαν τοῖς αὐτοῖς ἀπέ- 10 
δωκε. τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ γνωριμώτατον ὑμῖν᾽ ὃ γὰρ τοῦ 
Σόλωνος νόμος οὐδὲ διαϑέσϑαι τὸν ποιητὸν ἐᾷ τὰ ἐν τῷ οἴκῳ, 
ὅταν ποιηϑῇ᾽ «εἰκότως, οἶμαι. τῷ γὰρ κατὰ τὸν νόμον εἰσποιη- 
ϑέντι εἰς τὰ ἑτέρου οὐχ οὕτως, ὡς περὶ τῶν ἰδίων χτημάτων, 

βουλευτέον ἐστὶν, ἀλλὰ τοῖς νόμοις ἀκολούϑως, περὶ ἑκάστου τῶν 15 
γεγραμμένων ὡς ὁ νύμος λέγει. “Ὅσον μὴ ἐπεποίηντο, φησὶν, 
ὅτε Σόλων εἰσήει εἰς τὴν ἀρχὴν, ἐξεῖναν αὐτοῖς διαϑέσϑαι, 
ὅπως ἂν ἐϑέλωσι" τοῖς δέ γε ποιηϑεῖσιν οὐκ ἐξὸν διαϑέσϑαι, 

ἀλλὰ ζῶντας ἐγκαταμπόντας υἱὸν γνήσιον ἐπανιέναι, ἢ τελευ- 90 

τήσαντος ἀποδιδόναι τὴν πληρονομίαν τοῖς ἐξ ἀρχῆς οἰπείοις 
οὖσι τοῦ ποιησαμένου. 

Τωμοοίθ. Το. [Π- : Ν 
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ὙΥΠΟΘΕΣῚΙΣ ΤΟΥ͂ ΚΩΤΑ͂ ΣΤΕΦΑΝΟΥ͂ 

ΨΕΥΔΟΜΜΑΑΡΤΥΡΙΩΝ ΠΡΏΤΟΥ ΔΜΟΓΟΎ, 

Ὅς ᾿Δπολλόδωρος ἔκρινε Φορμίωνα τῆς τραπέζης ἀφορμὴν 
ἐγκαλῶν, ὃ δὲ τὴν δίκην παρεγράψατο, Στέφανος μετ᾽ ἄλλων 

τινῶν ἐμαρτύρησε Φορμίωνι, ὡς ἄρα ὃ μὲν Φορμίων προύκα- 

1101 λεῖτο ᾿Απολλόδωρον, εἰ μή φησιν ἀντίγραφα εἶναι τῶν διαϑη- 
κῶν τῶν τοῦ πατρὸς ᾿Απολλοδώρου, Πασίωνος, παρασχεῖν ἀνοῖς- 
ξαν τὰς διαϑήκας αὐτὰς, ἃς ἔχει καὶ παρέχεται ᾿Αμφίας" ᾿“Ζπολ- 

5 λόδωρος δὲ ἀνοίγειν οὐκ ἠϑέλησεν. ἔστι δὲ ἀντίγραφα τάδε τῶν 
διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος. ταύτην ἐμαρτύρησαν τὴν μαρτυρίαν 
οἱ περὶ Στέφανον᾽ καὶ τοῦ ᾿Απολλοδώρου λέγοντος κατὰ τοῦ 
Φορμίωνος, ὡς ἄρα τὰς διαϑήκας πέπλακε, καὶ τὸ ὅλον πρᾶγμα 

10 σκευώρημά ἐστιν. ἡττηϑεὶς τοίνυν τὴν δίκην ᾿ἀπολλόδωρος ὑπὲρ 
τῆς μαρτυρίας ὡς ψευδοῦς οὔσης τῷ Στεφάνῳ δικάζεται, 

ΔΗΜΠΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ἈΞ ΤΟ ἜΣ ΤΕ ΨΥ ἜΣ 

ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ Α. 

ϑ ς 
δπιρευλοβομδηθθμὶ ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ παϑὼν ὑπὸ 
Φορμίωνος ὑβριστικὰ καὶ δεινὰ δίκην παρὰ τῶν αἰτίων ἥκω 

, 3 δ᾽» ’ Α Ὰ Ῥ -“" ἣν 4 ληψόμενος παρ᾽ ὑμῖν. δέομαι δὲ πάντων ὑμῶν καὶ ἱκετεύω καὶ 
3 » » ὃ ὦν » ᾿ - 5 ἀντιβολῶ, πρῶτον μὲν εὐνοϊκῶς ἀκοῦσαί μου μέγα γὰρ τοῖς 

ἠτυχηκόσιν, ὥσπερ ἐγὼ, δυνηϑῆναι περὶ ὧν πεπόνϑασιν εἰπεῖν 
3 -" » - “- 3 3 

καὶ εὐμενῶς ἐχύντων ὑμῶν ἀκροατῶν τυχεῖν᾽ εἶτ᾽, ἐὰν ἀδὶ»- 
-" -“ -" δ᾽» 10 κεῖσϑαι δοκῶ, βοηϑῆσαί μοι τὰ δίχαια, ἐπιδείξω δ᾽ ὑμῖν του- 
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τονὶ Στέφανον καὶ μεμαρτυρηκότα τὰ ψευδῆ, καὶ δι᾽ ᾿αἰσχρο- 

κέρδειαν τοῦτο πεποιηκότα, καὶ κατήγορον αὐτὸν αὑτοῦ γιγνό- 1109 
μενον" Τοσαύτη ̓ περιφάνεια τοῦ πράγματός ἔστιν, ἐξ ἀρχῆς δ᾽, 

ὡς ἂν οἷός τε ὦ, διὰ βραχυτάτων. εἰπεῖν πειράσομαι τὰ ἐμ ϑυλὼ 

γμένα μοι “οὖς Θορμίῳνα:, ἐξ ὧν ἀκούσαντες τήν τ᾽ ἐκείνου 5 

πονηρίαν καὶ τούτους, ὅτε τὰ ψευδῆ μεμαρτυρήκασι,, γνώσεσϑε. 
ἐγὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πολλῶν. χρημάτων ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
παταλειρϑέντων μοι, καὶ ταῦτα Φορμίωνος ἔχοντος, καὶ ἔτι πρὸς 

τούτοις τὴν μητέρα γήμαντος τὴν ἐμὴν, ἀποδημοῦντος ἐμοῦ 10 
δημοσίᾳ τριηραρχοῦντος ὑμῖν, (ὃν δὲ τρύπον, οὐκ ἴσως καλὸν 
υἱεῖ περὶ μητρὸς ἀκριβῶς εἰπεῖν,) ἐπειδὴ καταπλεύσας ἠσϑύμην 
καὶ τὰ πεπραγμένα εἶδον, πολλὰ ἀγανακτήσας καὶ χαλεπῶς 

ἐνεγκὼν δίκην μὲν οὐχ οἷός τ᾽ ἦν ἰδίαν λαχεῖν, (οὐ γὰρ ἦσαν 15 

ἐν τῷ τότε καιρῷ δίκαι, ἀλλ᾽ ἀνεβάλλεσϑε ὑμεῖς διὰ τὸν πόλε- 
μον,)} γραφὴν δὲ ὕβρεως γράφομαι πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας αὐτόν. 
χρόνου δ᾽ ἐγγιγνομένου καὶ τῆς μὲν γραφῆς ἐκκρουομένης, δι- 
κῶν δὲ οὐκ οὐσῶν, γίγνονται παῖδες ἐκ τούτου τῇ μητρί. καὶ 40 

μετὰ ταῦτα --- εἰρήσεται γὰρ ἅπασα πρὸς ὑμᾶς ἡ ἀλήϑεια, ὦ 
ἄνδρες δικασταί ---- πολλοὶ μὲν καὶ φιλάνϑρωποι λόγοι παρὰ τῆς 
μητρὸς ἐγίγνοντο καὶ δεήσεις ὑπὲρ Φορμίωνος τουτουΐ, πολλοὶ 25 
δὲ καὶ μέτριοι καὶ ταπεινοὶ παρ᾽ αὐτοῦ τούτου. ἵνα δὲ, ὦ ἄν- 
δρες ᾿Αϑηναῖοι, συντέμω ταῦτα, ἐπειδη ποιεῖν τε οὐδὲν ᾧετο 

δεῖν ὧν τότε ὡμολόγησε καὶ τὰ χρήματα ἀποστερεῖν ἐνεχείρησεν, 
ἃ τῆς τφαπέξης εἶχεν ἀφορμὴν, δίκην εἰναγκάσϑην αὐτῷ λαχεῖν, 

ἐπειδὴ τάχιστα ἐξουσία ἐγένετο. γνοὺς δ᾽ οὗτος, ὅτι πάντα 108 

ἐξελεγχϑήσεται καὶ κάκιστος ἀνθρώπων περὶ ἡμᾶς γεγονὼς ἐπι- 
δειχϑήσεται, μηχανᾶται καὶ κατασκευάζει ταῦτα, ἐφ᾽ οἷς Στέ- 

φανος οὑτοσὶ τὰ ψευδῆ μου κατεμαρτύρησε. καὶ πρῶτον μὲν 
παρεγράψατο τὴν δίκην, ἣν ἔφυγε Φορμίων, μὴ εἰσαγώγιμον 
εἶναι" ἔπειτα μάρτυρας, ὡς ἀφῆκα αὐτὸν τῶν ἐγκλημάτων, 
παρέσχετο ψευδεῖς, καὶ μισϑώσεώς τινος ἐσκευωρημένης, καὶ 
διαϑήκης οὐδὲ πιόποτε γενομένης. προλαβὼν δέ μου ὥστε πρό- 10 
τέρον λέγειν διὰ τὸ παραγραφὴν εἶναν καὶ μὴ εὐϑυδικίᾳ εἰσ- 
ιέναι, καὶ ταῦτ᾽ ἀναγνοὺς, καὶ τἄλλα, ὡς αὑτῷ συμφέρειν 
ἡγεῖτο, ψευσάμενος, οὕτω διέϑηκε τοὺς δικαστὰς, ὥστε φωνὴν 
μηδ᾽ ἡντινοῦν ἐϑέλειν ἀκούειν ἡμῶν. προσόφλων δὲ τὴν ἐπω- 15 

βελίαν καὶ οὐδὲ λόγου τυχεῖν ἀξιωθεὶς, ὡς οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις 
πώποτε ἄλλος ἀνθρώπων, ἀπήειν βαρέως, ὦ ἄνδρες ᾿“Αϑηναῖοι, 
καὶ χαλεπῶς. φέρων. λύγον δ᾽ ἐμαυτῷ διδοὺς εὑρίσκω τοῖς δικά- 

Ν 2 

οι 
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ἋΣ , Ξ: ᾽ 

90 σασι μὲν τύτε πολλὴν συγγνώμην οὖσαν, (ἐγὼ γὰρ αὐτὸς οὐκ 
ᾧ Φι, «αὶ 5 » 

ἂν οἵδ᾽ ὅ τι ἄλλο εἶχον ψηφίσασϑαι, τῶν πεπραγμένων μὲν 
μηδὲν εἰδὼς, τὰ δὲ μαρτυρούμενα ἀπούων,) τούτους δὲ ἀξίους 

ὄντας ὀργῆς, οἱ τῷ τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν αἴτιοι τούτων ἐγένοντο. 
25 περὶ μὲν δὴ τῶν ἄλλων τῶν μεμαρτυρηκότων, ὅταν πρὸς ἐκεί- 

γους εἰσίω, τότε ἐρῶ περὶ ὧν δ᾽ οὑτοσὶ Στέφανος μεμαρτύ- 
[7 ’ ’ ἰ ν.. , .3 ΒΒ. ᾿ 

ρήκεν, ἤδη πειράσομαι διδασπειν ὑμας. λάβε δ΄ αὐτὴν τὴν μαρ- 
, 4 Ὲ ἸΡε; ’ - 2 23». τ ΄ ᾽, ᾿ 

τυρίαν καὶ ἀνάγνωϑί μοι, ἵνα ἐξ αὐτῆς ἐπιδεικνύω. λέγε. σὺ 
δ᾽ ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

1104 ΜΑΡΤΥΡΙ Α. 

Στέφανος Ἡϊενεχλέους ᾿Αχαρνεὺς, Σκύϑης ᾿Δροματέως Κυ- 

δαϑηναιεὺς, μαρτυροῦσν παρεῖναν πρὸς τῷ διαιτητῇ Τισίῳ 
’Ζχαρνεῖ, ὅτε προὐκαλεῖτο Φορμίων ᾿Απολλόδωρον, εἰ μή φησιν 

6 ἀντίγραφα εἶναι τῶν διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος τὸ γραμματεῖον, 
ὃ ἐνεβάλετο Φορμίων εἰς τὸν ἐχῖνον, ἀνοίγειν τὰς διαϑήκας τὰς 

Πασίωνος, ὃς παρεῖχε πρὺς τὸν διαιτητὴν ᾿Δμφίων, ὃ Κηφι- 

σοφῶντος κηδεστής" ᾿Απολλόδωρον δὲ οὐκ ἐϑέλειν ἀνοίγειν " 

10 εἶναι δὲ τὰ ἀντίγραφα τῶν διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος. 

᾿Ηκούσατε μὲν τῆς μαρτυρίας, ὦ ἄνδρες δικασταί. νομίζω 

δ᾽ ὑμᾶς, εἰ καὶ μηδὲν τῶν ἄλλων αἰσϑάνεσϑέ πω, τοῦτό γε 
αὐτὸ ϑαυμάζειν, τὸ τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς μαρτυρίας εἶναι πρό- 

15 κλῆσιν, τὴν δὲ τελευτὴν διαϑήκην. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ οἴομαι 
δεῖν, ἐπειδὰν, ὃ τῶν μεμαρτυρημένων ὡσπερεὶ κεφάλαιόν ἐστιν, 

ἐπιδείξω ψεῦδος ὃν, τηνικαῦτ᾽ ἤδη καὶ περὶ τῶν τοιούτων ποι- 

εἶσϑαι τοὺς λόγους. ἔστι δὴ μεμαρτυρημένον αὐτοῖς, προκαλεῖ- : 

40 σϑαν Φορμίωνα; ἀνοίγειν τὰς διαϑήκας , ἃς παρέχειν πρὸς τὸν 

διαιτητὴν Τισίαν ᾿Δμφίαν, τὸν Κηφισοφῶντος κηδεστήν" ἐμὲ 

δ᾽ οὐκ ἐϑέλειν ἀνοίγειν" εἶναι δὲ, ἃς αὐτοὶ μεμαρτυρήκασι 

διαϑήκας, ἀντιγράφους ἐκείνων. εἶθ᾽ ἡ διαϑήκη γέγραπται. 

95 ἐγὼ τοίνυν περὶ μὲν τοῦ προκαλεῖσϑαί με ἢ μὴ ταῦτα Φορμίωνα 
οὐδέν πω λέγω, οὐδὲ ὑπὲρ τοῦ τὰς διαϑήκας ἀληϑεῖς ἢ ψευδεῖς 
εἶναι, ἀλλ᾽ αὐτίχ᾽ ὑμᾶς περὶ τούτων διδάξω" ἀλλ᾽ ἃ μεμαρ-. 
τυρήκασι, μή μὲ ϑέλειν τὸ γραμματεῖον ἀνοίγειν, ὡδὲ δὴ σκο- 

᾿ πεῖτε. τοῦ τις ὧν εἵνεκεν ἔφευγεν ἀνοίγειν τὸ γραμματεῖον ; ἵν᾽ 
1105 ἡ διαϑήκη νὴ Δία μὴ φανερὰ γένοιτο τοῖς δικασταῖς; εἰ μὲν 

τοίνυν μὴ προσεμαρτύρουν τῇ προκλήσει τὴν διαϑήκην οὗτοι, 

λύγον εἶχέ τιν᾽ ἂν τὸ φεύγειν ἐμὲ ἀνοίγειν τὸ γραμματεῖον " προσ- 



. 
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[4 Ρ» - » 

μαρτυρούντων δὲ τούτων χαὶ τῶν δικαστῶν ὁμοίως ἀκουσα- 
, ,. Κ , ᾿ δ, 5.0. Α «νι ͵ 2. κΑ 

μένων, τί ἦν μὸν κέρδος τὸ μὴ ἐθέλειν; οὐδὲν δήπου. αὐτὸ 
᾿ 3 , 5. “ἢ 3 “- “ν᾿ ς2 « 3 

γὰρ τοὐναντίον; ὦ ἄνδρες «ἀϑηναῖοι, παν εἶ μηδὲν προῦχα- 

- Ω 3 -» » » 

λοῦντο οὗτοι, λόγῳ δ᾽ ἐχρῶντο μόνον, καὶ παρεῖχέ τις αὐτοῖς 
» ο ΄ 35 - 

γραμματεῖον ὡς διαϑήκην, ἐμὸν ἦν τὸ προκαλεῖσϑαι καὶ ἀνοί- 
᾽ 3 - , 

γεῖν ταύτην, ἵν᾽, εἰ μὲν ἄλλ᾽ ἄττα τῶν ὑπὸ τούτων μεμαυτυ- 

ρημένων ἦν τἀκεῖ γεγραμμένα, μάρτυρας εὐθὺς τῶν περιεστη- 

χότων πολλοὺς ποιησάμενος τεκμηρίῳ τούτῳ καὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
Γ ᾽ὔ , 3 » 

ὡς κατασκευάζουσιν, ἐχρώμην, εἰ δὲ ταὐτὰ ἐνῆν, τὸν παρα- 
3 2. - 

ᾷ ’ 

σχόντ᾽ αὐτὸν ἠξίουν μαρτυρεῖν, καὶ ἐϑελήσαντος μέν γ᾽ ὑπεὺυ- 
3 

» 

ϑυνον ἐλάμβανον, εἰ δ᾽ ἔφευγε, πάλιν αὐτὸ τοῦϑ᾽ ἱκανὸν 
᾽ γὃ᾽ 

τεκμήριον ἦν μοι τοῦ πεπλάσϑαι τὸ πρᾶγμα. καὶ δὴ καὶ συνέ- 

βαινεν ἐκείνως μὲν ἕνα εἶναι, πρὸς ὃν τὰ πράγματα ἐγίγνετό 
ἐν 3 τ 

5 

μοι, ὡς δ᾽ οὔτονυ μεμαρτυρήκασι, πρὸς πολλούς. ἔστιν οὐν 

[ν ρ » »νἋ δ Ἁ 4 3.» δ - 3 ’ 

ὕστις ὑμῶν ταῦϑ᾽ εἵλετο; ἐγὼ μὲν οὐδένα ἡγοῦμαι. οὐ τοίνὺν 

3 
3 

οὐδὲ κατ᾽ ἄλλων πιστεύειν ἐστὲ δίκαιοι. καὶ γὰρ, ὦ ἄνδρες 

Δ 4 » Ω " , 3 Α » , Ἃ λῇ ’ 

ϑηναῖοι, ὕσοις μὲν πρόσεστιν ὀργὴ τῶν πραττομένων, 1) Δηημμα 
φι , Ἃ -»" μ 

τὺ κέρδους, ἢ παροξυσμος, ἢ φιλονεικία, ταῦτα μὲν ἄλλος ἂν 

ἄλλως πράξειε πρὸς τὸν αὑτοῦ τρόπον" ὅσοις δὲ τούτων μὲν 
3 3 [μ - 

΄“Ἄ 

μηδὲν, λογισμὸς δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας τοῦ συμφέροντος, τίς οὐτῶς 

» σ μ ᾿ ’, 3 ᾿ 4 ’, ΠῚ 

ὥφρων, ὅστις ὧν τὰ συνοίσοντα ἀφεὶς, ἐξ ὧν κάκιον ἔμελλεν 

3 " νἫη»:» - τιἅ Ἁ » 3 ΄ » 3 » 

ἀγωνιεῖσϑαι, ταῦτ᾽ ἔπραξεν; ὦ γὰρ οὔτ εἰκότα οὔτ᾽ εὔλογα» 

. 3 »"α τ 
δ,» 

οὔτ᾽ ἂν ἔπραξεν οὐδεὶς, ταῦϑ' οὗτοι μεμαρτυρήκασι περὶ ἡμῶν. 

οὐ τοίνυν μόνον ἐξ ὧν ἐμὲ μὴ ἐθέλειν τὸ γραμματεῖον ἀνοίγειν 
, 

Ἅ 3 

μεμαρτυρήκασι γνοίη τις ἂν αὐτοὺς, Ὅτι ψεύδονται, ἀλλὰ καὶ 

ἐκ τοῦ πρόκλησιν ὁμοῦ διαϑήκῃ μαρτυρεῖν. οἴομαι γὰρ, ἅπαντας 
ν᾿ - χ 

.-" - -" 

ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι, ὅσα μὴ δυνατὸν πρὸς ὑμᾶς ἀγαγεῖν ἐστὶ 

- 
΄ 

τῶν πεπραγμένων, τούτων προκλήσεις εὐρέϑησαν. οἷον, βασα- 
᾽ Ρ᾿ ᾽ Ξ 

γίξειν οὐκ ἔστιν ἐναντίον ὑμῶν" ἀνάγκη τούτου πρόκχλησιν εἶναι. 
- , Φ Γ 

οἷον, εἴ τι πέπρακται καὶ γέγονεν ἔξω που τῆς χῶρας; ἀναγήη 

’ ΄ - ἣ» - " - » 

καὶ τούτου πρόκλησιν εἶναι πλεῖν ἢ βαδίζειν, οὐ τὸ πραγμ 

, » - 
Γ 

ἐπράχϑη᾽ καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. ὕπου δ᾽ αὐτὰ τὰ πραᾶ- 
3 [ τ » “-ϑὗ »" -Ὁ- ια ἰ ᾿Α 

γματαὰ ἐφ΄. αὑτῶν ἔστιν ὑμῖν ἐμφανῆ ποιῆσαι, τί ἣν ἁπλούστερον 

ν᾿ .-.5 Ψ 2 , Η , δ ΠΣ ’ 

ἢ ταῦτ᾽ ὄγειν εἰς μέσον; «ἄϑηνῃσι μὲν τοίνυν ὁ πατὴρ ἐτελευ- 

νῷ, 3 ὁ - -“ 

τησεν δύμός᾽ ἐγίνετο ὃ ἡ δίαιτα ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ μεμαρ- 

᾿ - 
»" 2 Α 

τυρήκασι δ᾽ οὗτοι παρέχειν. τὸ γραμματεῖον ᾿Δμφίαν πρὸς τὸν 
᾽ -" εὶ - 9 

διαιτητήν. οὐκοῦν, εἴπερ ἀληϑὲς ἣν; ἐχρῆν αὐτὸ τὸ γραμμα- 

τεῖον εἰς τὸν ἐχῖνον ἐμβαλεῖν, καὶ τὸν παρέχοντα μαρτυρεῖν ; 
᾽ - 7 ἢ τὰ “Ὰ . 

ἕν᾽ ἐκ τῆς αἀληϑείας καὶ τοῦ τὰ σημεῖα ἰδεῖν οὗ μὲν δικαστοῦ 

5 

10 

15 

“0 

25 

1106 

τ 
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τὸ πρᾶγμα ἔγνωσαν, ἐγὼ δὲ, εἴ τις ἠδίκει με, ἐπὶ τοῦτον ἦα. 
“« " ᾿ 3 Π ΄, ᾿ - 3 , ΡΥ ΣῚ 

νῦν δὲ εἷς μὲν οὐδεὶς ὅλον τὸ πρᾶγμα ἀνεδέξατο, οὐδὲ μεμαρ- 

95 τύρηκεν ἁπλῶς, ὡς ἄν τις τἀληϑῆ μαρτυρήσειε, μέρος δ᾽ ἕκαστος, 
ὡς δὴ σοφὸς καὶ διὰ τοῦτο οὐ δώσων δίκην, ὁ μὲν, γοαμμα- 
τεῖον ἔχειν, ἐφ᾽ ᾧ γεγράφϑαν Διαϑήκη Πασίωνος, ὁ δὲ, πεμ- 

.« “ τ ΄ ᾿ »" ΕἸ ᾽ . 4 Ἃ - 

φϑεὶς σὙὉπὸ τούτου παρέχειν τοῦτο, εἰ δ᾽ ἀληϑὲς ἡ ψεῦδος, 

1107 οὐδὲν εἰδέναι. οἵ δὲ τῇ προκλήσει χρησάμενοι παραπετάσματι 
’ ΄ “" Ἅ ΄ 3 “ ᾿ ΄ Α 

διαϑήκας ἐμαρτύρησαν, ὡς ἂν μάλισϑ᾽ οἱ δικασταὶ ταύτην τὴν 
διαϑήκην ἐπίστευσαν τοῦ πατρὸς εἶναι. ἐγὼ δὲ ἀπεκλείσϑην 
τοῦ λόγου τυχεῖν ὑπὲρ ὧν ἀδικοῦμαι. οὗτοι δὲ φωραϑεῖεν τὰ 

5 ψευδῆ μεμαρτυρηκότες. καίτοι τό γ᾽ ἐναντίον ὥοντο τούτου. 
ἵνα δ᾽ εἰδῆτε ταῦτα ὅτι ἀληϑῆ λέγω, λάβε μοι τὴν τοῦ Κηφι- 
σοφῶντος μαρτυρίαν. 

ὙΠΗΡ ΤΒῚ ἢ. 

Κηφισοφῶν Κεραολῶνος ᾿Ζφιδναῖος μαρτυρεῖ καταλειῳϑῆναιν 
δι. » » ἢ 

10 αὑτῷ ὑπὸ τοῦ πατρὸς γραμματεῖον, ἐφ᾽ ᾧ ἐπιγεγράφϑαν ΖΔια- ἦ 
ϑηήκη Πασίωνος. , 

Οὐκοῦν ἦν ἁπλοῦν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὸν ταῦτα μαρτυ- 
- -Ὁ - ΡΞ . 

ροῦντα προσμαρτυρῆσαι, εἶναι δὲ τὸ γραμμαξεῖον, ὃ αὐτὸς πα- 
ρΘέχει, τοῦτο, καὶ τὸ γραμματεῖον ἐμβαλεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν, 

Σ - ᾿ - Φινννό ᾽ ω ἵ-: 99) . , Ἃ ων 3 
15 οἶμαι, τὸ ψεῦδος ἡγεῖτο ὀργῆς ἄξιον, καὶ δίκην ἂν ὑμᾶς παρ 

5 »" » » » »"» - 

αὐτοῦ λαβεῖν, γραμματεῖον δ᾽ αὐτῷ καταλειφϑῆναι μαρτυρῆσαι 
- ι 3. ᾿" οι »Ν 23 5... ΑἹ κι »" ι 

φαῦλον παὶ οὐδέν. ἔστι δὲ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ δηλοῦν καὶ κατηγο- 

ροῦν, ὅτι πᾶν τὸ πρᾶγμα κατεσπευάκασιν. εἶ μὲν γὰρ ἐπῆν 
50 ἐπὶ τῆς διαϑήκης Πασίωνος καὶ Φορμίωνος, ἢ Πρὸς Φορμίωνα, 

Ἃ "» “., ὗ ᾿ ἢ τοιοῦτό τι, εἰκότως ἂν αὐτὴν ἐτήρει τούτῳ᾽ εἰ δ᾽, ὥσπερ 
μεμαρτύρηκεν, ἐπῆν Διαϑήκη Πασίωνος, πῶς οὐκ ἂν ἀνῃρήμην 

ϑυμψθὴτυ ,.6 4 ᾿ ἃ εὐ 9.5. "» , , δ αὐτὴν ἐγὼ, συνειδὼς μὲν ἐμαυτῷ μέλλοντι δικάζεσθαι, συνειδοὺς 

35 δ᾽ ὑπεναντίαν οὖσαν, εἴπερ ἦν τοιαύτη, τοῖς ἐμαυτῷ δυμφέ- 

θουσι, κληρονόμος δὲ ὧν καὶ ταύτης, εἴπερ ἣν τοὐμοῦ πατρὸς, 
καὶ τῶν ἄλλων πατρῴων ὁμοίως; οὐκοῦν "τῷ παρέχεσϑαι μὲν 

“ 3 -- Φορμίωνι, ἐπιγεγράφϑανι δὲ Πασίωνος, εἰᾶσϑαι δ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν, 
1108 ἐξελέγχεται κατεσκευασμένη μὲν ἡ διαϑήκη, ψευδὴς δ᾽ ἡ τοῦ 

Κηφισοφῶντος μαρτυρία. ἀλλ᾽ ἐῶ Κηφισοφῶντα᾽ οὔτε γὰρ 

νῦν μοι πρὸς ἐκεῖνόν ἐστιν, οὔτ᾽ ἐμαρτύρησεν ἐκεῖνος περὶ τῶν 
ὅ ἐν ταῖς διαϑήκαις ἐνόντων οὐδέν. καίτοι καὶ τοῦτο σκοπεῖτε, 

» , 3 ω -" [ὦ "» 

οὐῦν ἐστὶ τελμήριον, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοῦ τούτους τὼ ψευδὴ 
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Ἁ ρ 4 ΘΝ ἜΕῸ 

μεμαρτυρηκέναι. εἶ γὰρ ὁ μὲν αὐτὸς ἔχειν τὸ γραμματεῖον μαρ- 
» ᾽ ᾽ 3 

τυρῶν οὐκ ἐτόλμησεν ἀντίγραφα εἶναι, ἃ παρείχετο Φουμίων, 
“ὦ 2 » “ ε » 

τῶν παρ᾽ αὐτῷ μαρτυρῆσαι, οὗτοι δὲ οὔτε, ἐξ ἀρχῆς ὡς πα- 10 

φῆσων, ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν, οὔτε ἀνοιχϑὲν εἶδον πρὸς τῷ διαιτητῇ 
Ἂν 3 

τὸ γραμματεῖον, ἀλλὰ καὶ μεμαρτυρήκασιν αὐτοὶ, μὴ ἐϑέλειν ἐμὲ 
3 » 

ἀνοίγειν, ταῦτα ὡς ἀντίγραφά ἔστιν ἐκείνων μεμαρτυρηκότες 
» Ἃ » 4, ὦ ΄ , ω ᾽ 

τίνων ἄλλων ἢ σφῶν αὐτῶν κατήγορον γεγονασιν, οτὺ ψεύυδον- 15 
Γ ὦ ς 

ται; ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὡς γέγραπταί τις ἂν ἐξε- 

τάσας τὴν μαρτυρίαν γνοίη παντελῶς τοῦτο μεμηχανημένους 

2 Α [χ , “. ὃς», ᾽, - ἰν }] βιϑὰ 

αὐτοὺς, ὅπως δικαίως καὶ ἀδίκως δόξῃ ταῦτα ο πατῆς οὐμοῖς 
3 τ 

διαϑέσϑαι. λάβε δὲ αὐτὴν τὴν μαρτυρίαν καὶ λέγ ἐπισχὼν οὗ 30. 
᾿" , “9 . "ὦ , 

ἄν σε κελεύω, ἵν᾽ ἐξ αὐτῆς δεικνυῶω. ἡ Ὁ 

ΧΡ ΤΟΙ. 

Μαρτυροῦσι παρεῖναι πρὸς τῷ διαιτητῇ Τισίᾳ, ὅτε πρού- 

καλεῖτο Φορμίων ᾿Απολλόδωρον., εἰ μή φησιν ἀντίγραφα εἶναι 

τῶν διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος. 

᾿Επίσχες. ἐνθυμεῖσϑε, ἰὅτε τῶν διαϑηκῶν γέγφαπται τῶν 35 

Πασίωνος. καίτοι ἐχρῆν τοὺς βουλομένους τἀληϑὴ μαρτυρεῖν, 

εἶ τὰ μάλιστα ἐγίγνετο ἡ πρόκλησις, ὡς οὐκ ἐγίγνετο, ἐκείνως 

μαρτυρεῖν. λέγε τὴν μαρτυρίαν ἀπ᾿ ἀρχῆς πάλιν. 

ὩΑΑῬΡ ΤΥΡῚ 4. 1109 

Μαρτυροῦσι παρεῖναι πρὸς τῷ διαιτητῇ Τισίᾳ. 

Μαρτυροῦμεν᾽ παρῆμεν γὰρ δή. λέγε. 

“Ὅτε προὐκαλεῖτο Φορμίων ᾿Απολλόδωρον. 

Καὶ τοῦτο, εἴπερ. προὐκαλεῖτο; ὀρϑῶς ἂν ἐμαρτύρουν. 5 

Εἰ μή φησιν ἀντίγραφα εἶναι τῶν διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος. 

Ἔχε αὐτοῦ. οὐδ᾽ ἂν εἷς ἔτι δήπου τοῦτ᾽ ἐμαρτύρησεν; εἶ 

μή τις καὶ παρῆν διατιϑεμένῳ τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ, ἀλλ᾽ εὐθὺς 

ἂν εἶπε" Τί δ᾽ ἡμεῖς ἴσμεν, εἶ τινές εἰσν διαϑῆκαι Πασίωνος; Ἰο 

χοὴ γράφειν. ἂν αὐτὸν ἠξίωσεν, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς προκλήσεως" 

Ἐϊ μή φημ᾽ ἐγὼ ἀντίγραφα εἶναι τῶν διαϑηκῶν ὧν φησὶ Φορ- 

μίων Πασίωνα καταλιπεῖν, οὐ τῶν Πασίωνος. τοῦτο μὲν γὰρ 

ἦν εἶναι διαϑήκας μαρτυρεῖν, ὅπερ ἦν τούτοις βούλημα, ἐκεῖνο 1 

δὲ φάσκειν Φορμίωνα. πλεῖστον δὲ δήπου κεχώρισταν τό τ᾽ 

εἶναι καὶ τὸ τοῦτον φάσκειν. ἵνα τοίνυν εἰδῆτε, ὑπὲρ ἡλίκων 
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ε » 
καὶ ὅσων ἣν τὸ κατασκεύασμα τῆς διαϑήκης, μικρὰ ἀκούσατε 
μου. ἦν μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι, τοῦτο πρῶτον μὲν ὑπὲρ 

90 τοῦ μὴ δοῦναν δίκην ὧν διεφϑάρκει, ἣν ἐμοὶ μὲν οὐ καλὸν ἮΝ ι ᾿ 
λέγειν, ὑμεῖς δ᾽ ἴστε, κἂν ἐγὼ μὴ λέγω" ἔπειϑ᾽ ὑπὲρ τοῦ κατα- γ8ιν, Ὁἱ , δν ἐγὼ μή «κὲγ 8 

- 3 -" Ὁ 4 ᾿Ὶ -»" τ 

σχεῖν ὅσα ἦν τῷ ἡμετέρῳ πατρὶ χρήματα παρὰ τῇ μητρί" πρὺς 

δὲ τούτοις ὑπὲρ τοῦ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἡμετέρων ἁπάντων ς 9 ημετὲρ 
΄ - »" Υ, Ψ 

26 χυρίῳ γενέσϑαι. ὅτι δ᾽ οὕτω ταῦτα ἔχει, τῆς διαϑήκης αὐτῆς 
[4 

ἀκούσαντες γνώσεσϑε. φανήσεται γὰρ οὐ πατρὸς ὑπὲρ υἱέων 
’ ᾽ - , 3 ι ΄ Ἷ Ἁ -" 

γράφοντος ἐοικυῖα διαϑήκῃ, ἀλλὰ δούλου λελυμασμένου τὰ τῶν 

1110 δεσποτῶν, ὕπως μὴ δώσει δίκην σκοποῦντος. λέγε δ᾽ αὐτοῖς 
᾿ τὴν διαϑήκην αὐτὴν, ἣν οὗτοι πρὸ τῆς πλήσεως μεμαρτωρήκαισιμ; 

ὑμεῖς δ᾽ ἐνθυμεῖσϑε ἃ λέγω. 

Κα ΤυῸ ΘΟΗ͂Ι Τὰ Ἢ; 

5 Τάδε διέϑετο Πασίων ᾿Δχαρνεύς. δίδωμι τὴν ἐμαυτοῦ γυ- 
ναῖκα ᾿Δρχίππην Φορμίωνι" καὶ προῖχα ἐπιδίδωμι ᾿Αρχίππῃ, 

τάλαντον μὲν τὸ ἐκ Πεπαρήϑου, τάλαντον δὲ τὸ αὐτόϑεν, συν- 
οικίαν ἕκατὸν μνῶν, ϑεραπαίνας, καὶ τὰ χρυσία, καὶ τἄλλ᾽, 

10 ὅσω ἐστὶν αὐτῇ ἔνδον" ὥπαντα ταῦτα ᾿Δρχίππῃ δίδωμι. 
᾿Ηκούσατε, ὦ ἄνδρες ᾿Δ4ϑηναῖοι, τὸ πλῆϑος τῆς προικὸς, 

τάλαντον ἐκ Πεπαρήϑου, τόλαντον αὐτόϑεν, συνοικίαν ἑκατὸν 
μνῶν, ϑεραπαίνας, καὶ χρυσία, καὶ τἄλλα, φησὶν, ὅσα ἐστὶν 

ἔνδον αὐτῇ, δίδωμι" τούτῳ τῷ γράμματι καὶ τοῦ ξητῆσαί τι 
15 τῶν καρ θέντοι ἀποκπλείων ἡμᾶς. φέρε δὴ δείξω τὴν μίσϑω- 

σιν ὑμῖν, καϑ' ἣν ἐμεμίσϑωτο τὴν τράπεζαν παρὼ τοῦ πατρὸς , 

οὗτος" καὶ γὰρ ἐκ ταύτης, καίπερ ἐσκευωρημένης, ὄψεσϑε, ὅτι 
πλάσμα ὅλον ἐστὶν ἡ διαϑήχη. δείξω δ᾽, ἣν οὗτος παρέσχετο 

30 μίσθωσιν, οὐ καλήν τινα, ἐν ἢ προσγέγραπται ἕνδεκα τάλαντα 

ὃ πατὴρ ὀφείλων εἰς τὰς παρακαταϑήκας τούτῳ. ἔστι δ᾽, οἶμαι, 
ταῦτα τοιαῦτα. τῶν μὲν οἴχοι χρημάτων, ὡς ἐπὶ τῇ μητρὶ δο- 
ϑέντων διὰ τῆς διαϑήκης, αὑτὸν ἐποίησε κύριον, ὥσπερ ἀκη- 

25 χόατε ἄρτι" τῶν δ᾽ ἐπὶ τῆς τραπέζης ὄντων, ἃ πάντες ἤδεσαν 

καὶ λαϑεῖν οὐκ ἦν, διὰ τοῦ προδρρείλοηξῳ ἀποφῇναι τὸν πα- 

τέρα ἡμῶν, 1 ἵν᾽, ὅσα ἐξελέγχοιτο ἔχων, κεκομίσϑαι φαίη. ὑμεῖς, 
δ᾽ ἴσως αὐτὸν ὑπειλήφατε, ὅτι σολοικίξεν τῇ φωνῇ, βάρβαρον 

1111 καὶ εὐκαταφρόνητον εἶναι. ἔστι δὲ βάρβαρος οὗτος τῷ μισεῖν, 

ος αὐτῷ προσῆκε τιμᾶν τῷ δὲ κακουργῆσαν καὶ διορύξαι σρά- 
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γμᾶτα οὐδενὸς λείπεται. λάβε δή μοι τὴν μίσϑωσιν καὶ 

ἣν τὸν αὐτὸν τρύπον διὰ προκλήσεως ἐνεβάλοντο. 

ΜῊ ΣΥΘΣ ΣΟΙ ΣΟΥ ΟΡ Π. ἘΠ 2 Ἢ Σ: 

Κατὰ τάδε ἐμίσϑωσε Πασίων τὴν τράπεζαν Φορμίωνι" μί- 

σϑῶσιν φέρειν Φορμίωνα τῆς τραπέζης τοῖς παισὶ τοῖς Πασίω- 

νος δύο τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου 

χωρὶς τῆς καϑ'᾿ ἡμέραν διοικήσεως" μὴ ἐξεῖναι δὲ πρααεξέκεῦδαι 

χωρὶς Φορμίωνι, ἐὰν μὴ πείσῃ τοὺς παῖδας τοὺς Πασίωνος. 

ὀφείλειν δὲ Πασίων ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἕνδεκα τάλαντα εἰς τὰς 

παρακαταϑήκας. 

Ὃς μὲν τοίνυν παρέσχετο συνθήκας, ὡς κατὰ ταύτας μι" 

σϑωσάμενος τὴν τράπεζαν, αὗταί εἰσιν, ὦ ἄνδρες δικασταί. 

ἀκούετε δ᾽ ἐν ταύταις ἀναγινωσκομέναις, μίσϑωσιν μὲν φέρειν 

τοῦτον ἄνευ τῆς καϑ᾽ -ἡμέραν διοικήσεως δύο τάλαντα καὶ τετ- 

ταρόκοντα μνᾶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου, μὴ ἐξεῖναν δὲ τραπεξι- 

τεύειν αὐτῷ, ἐὰν μὴ ἡμᾶς πείσῃ. προσγέγραπται δὲ τελευταῖς- 

ον ᾿Ὀφείλεν δὲ Πασίων ἕνδεκα τάλαντα εἷς τὰς παρακαταϑής- 

10 

15 

9 

κας. ἔστιν οὖν ὅστις ἂν τοῦ ξύλου καὶ τοῦ χωρίου καὶ τοῦ 

γρομματείου τοσαύτην ὑπέμεινε μίσϑωσιν; ἔστι δ᾽ ὅστις ἂν, 

δι᾿ ὃν ὠφειλήκει, τοσαῦτα χφήματα ἡ τράπεξα, τούτῳ τὰ λοιπὰ 

ἐπέτρεψεν ; εἰ γὰρ ἐνεδέησε τοσούτων χρημάτων, τούτου διοι- 

κοῦντος ἐνεδέησεν. ἴστε γὼρ πάντες, καὶ ὅτ᾽ ἦν ὁ πατὴρ ἐπὶ 

τοῦ τραπεζιτεύειν, τοῦτον καϑήμενον καὶ διοικοῦντα τὰ ἐπὶ τῇ 

τραπέζῃ. ὥστε ἐν τῷ μύλωνι προσῆκεν αὐτὸν εἶναι μᾶλλον, Ἶ 

τῶν λοιπῶν κύῤιον γενέσϑαι. ἀλλ᾽ ἐῶ ταῦτα καὶ τἄλλα, ὅσ᾽ 

ἂν περὶ τῶν ἕνδεκα ταλάντων ἔχοιμι εἰπεῖν, ὡς οὐκ ὥφειλεν ὃ 

πατὴρ, ἀλλ᾽ οὗτος ὑφῃρηται" ἀλλ᾽, οὗ ἀνέγνων εἵνεκα, τοῦ 

τὴν διαϑήκην ψευδῆ δεῖξαι, τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἀναμνήσω. γξγορίει 

γὰρ αὐτόϑι, μὴ ἐξεῖναι τραπεζιτεύειν Φορμίωνι, ἐὰν μὴ ἡμᾶς 

πείσῃ. τοῦτο τοίνυν τὸ. γφάμμω δηλοῖ ἡμυδᾷ παντελῶς τὴν 

διαϑήκην. οὔσαν. τίς γὰρ ἀνϑρώπων ,τἀὐοιμὲν ἤμελλε τραπεζι- 

τεύων οὗτος ἐργάξεσϑαι, ταῦϑ᾽ ὅπως ἡμῖν τοῖς αὐτοῦ παισὶν, 

ἀλλὰ μὴ τούτῳ, γενήσεται, προὐνοήϑη, καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐξεῖ- 

γαν τούτῳ τραπεζιτεύειν ἔγραψεν, ἵνα μὴ ἀφιστῆταν ἀφ᾽ ἡμῶν, 

ἃ δ᾽ αὐτὸς εἰργασμένος ἔνδον κατέλιπε, ταῦϑ᾽ ὅπως οὗτος γλή- 

ψεται; παρεσκεύασε: ; καὶ τῆς μὲν ἐργασίας ἐφθόνησεν, ἧς οὐ- 

δὲν αἰσχρὸν ἦν μεταδοῦναι, τὴν δὲ γυναῖκα ἔδωκεν; οὐ μεῖζον 

25 

1112 

10 
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οὐδὲν ὧν κατέλιπεν ὄνειδος; ὃς τυχών γε τῆς παρ᾽ ὑμῶν δω- 
ρεᾶς, εἶτα ὥσπερ ἂν δοῦλος δεσπότῃ διδοὺς, ἀλλ᾽ οὐ τούναν- 

τίον, εἴπερ ἐδίδου, δεσπότης οἰχέτῃ, προστιϑεὶς προῖκα» ὅσην 
20 οὐδεὶς τῶν ἐν τῇ πόλει, φαίνεται. καίτοι τούτῳ μὲν αὐτὸ τοῦ- 

το ἀγαπητὸν ἦν, τῆς δεσποίνης ἀξιωϑῆναι, τῷ πατρὶ δὲ οὐδὲ 

λαμβάνοντι τοσαῦτα χρήματα, ὅσα φασὶ διδόντα οὗτοι, εὔλογον 
Ξ ες ἕν θκος Ὁ ἐμ δε - Ξ ἃς 
ἦν πρᾶξαι ταῦτα. ἀλλ᾽ ὅμως, ἃ τοῖς εἰκόσι, τοῖς χρόνοις, τοῖς, 

25 πεπραγμένοις ἐξελέγχεται ψευδῆ, ταῦτα μαρτυρεῖν οὐκ ὥκνησεν 
ο Α ΄ 5 , «ὃ ἰχ 2 ’ Α -“ 

οὑτοσὶ Στέφανος. εἴτα λέγει περιΐῶν, ὡς ἐμαρτύρησε μὲν Νικοκλῆς 
τ ι ᾿ , ᾽ ΄ ἢ ὁ αὶ 

ἐπιτροπεῦσαν κατα τὴν διαϑήκην, ἐμαρτύρησε δὲ Πασικλῆς ἐπι» 
- Α ᾿Ὶ Γ 2 } ᾿Ὶ] ϑ,. »ν 

᾿ τροπευϑῆναι κατὰ τὴν διαϑήπκην. ἐγὼ δὲ αὐτὰ ταῦτ᾽ οἴομαι 
3 -» 3 »-» {118 τεκμήρια εἶναι τοῦ μήτ᾽ ἐκείνους τἀληϑῆ μήτε τούσδε μεμαβρ- 

τυρηκέναι. ὃ γὰρ ἐπιτροπεῦσαι κατὰ διαϑήκας μαρτυρῶν δῆ- 
 ς ᾿ι “ λον ὅτε καϑ' ὁποίας ὧν εἰδείη, καὶ ὁ ἐπιτροπευϑῆναν κατὰ δια- 

΄ »" ΝΡ Ἷ 3 ΠΑ͂Σ ΕῚ “ς ΄ - 
ϑηκας μαρτυρῶν δῆλον οὖν καϑ'΄ οποίας ἂν εἰδείη. τί οὖν 

-" - 3 ᾽ 2 

5 μαϑόντες ἐμαρτυρεῖτε ὑμεῖς ἐν προκλήσεν διαϑήκος, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐχείνους εἰῶτε; εἰ γὰρ αὖ μὴ φήσουσιν εἰδέναν τὰ γεγραμμένα 

» - -" ᾿ὔ Ά, - - ἐν αὐταῖς, πῶς ὑμᾶς οἷόν τ᾽ εἰδέναι, τοὺς μηδαμῇ μηδαμῶς 
- Ἀ κε - .Ἁ τοῦ πράγματος ἐγγύς; τί ποτ᾽ οὖν οἱ μὲν ἐκεῖνα, οἵ δὲ τἀῦτα 

10 τὐραϑν αἰθήμω ὕπερ εἴρηκα καὶ πρότερον, διείλοντο τἀδικήματὰ,, 
καὶ ἐπ νροπεῦσαι μὲν κατὰ διαϑήπην οὐδὲν δεινὸν ἡγεῖτο μαφ-. 

τυρεῖν ὁ μαρτυρῶν, οὐδ᾽ ἐπιτροπευϑῆναι κατὰ διαϑήκην, ἀφαι- 
ρῶν ἕκάτερος τὸ μαρτυρεῖν τὰ ἐν ταῖς διαϑήκαις ὑπὸ τούτου 

-" 35.ϑ » ᾿ 

15 γεγραμμένα, οὐδὲ καταλιπεῖν τὸν πατέρα αὐτῷ ἐπιγεγραμμένον 
»-» , 2 - ΄ ἢ ᾿ 

γραμματεῖον διαϑήκην, οὐδὲ τὰ τοιαῦτα, διαϑήκας δὲ μαρτῦ- 

ρεῖν, ἐν αἷς χρημάτων τοσούτων πκλοπὴ, γυναιπὸς διαφϑορὰ, 
γάμον δεσποίνης, πράγματα αἰσχύνην καὶ ὕβριν τοσαύτην ἔχον» 

2 ι » Ἢ ι 4 ’ ’, Ξ 

90 τα, οὐδεὶς ἤϑελε, πλὴν οὔτοι, προΐλησιν κατασκευάσαντες 

σπὰρ᾽ ὧν δίκαιον τῆς ὅλης τέχνης καὶ κακουργίας δίκην λαβεῖν. ἕνα 
, Μ᾽ ὖα ἂν “ κ ’, ᾽ξ ε Ὶ - 

τοῖνυν, ὦ ἄνδρες “ϑηναῖοι, μὴ μόνον ἐξ ὧν ἐγὼ κατηγορῶ 
Α 32η4 » » , ι - }Ὶ ᾿ κ 

καὶ ἐλέγχω δῆλος υμῖν γένηται τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκὼς οὑτοσὶ 

25 Στέφανος, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν πεποίηκεν ὃ παρασχόμενος αὐτὸν, 
τὰ πεπραγμένα ἐκείνω βούλομαι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. ὅπερ τ 
εἶπον ὠρχύμενος τοῦ λόγου, δείξω, κατηγόρους γινομένους αὖ- 

τοὺς ξαυτῶν. τὴν γὰρ δίκην, ἐν ἡ ταῦτα ἐμαρτυφήϑη, πάρε- 
1114 γοάψοτο Φορμίων πρὸς ἐμὲ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι, ὡς ἀφέντος 

ἐμοῦ τῶν ἐγκλημότων αὐτόν. τοῦτο τοίνυν ἐγὼ μὲν οἶδα ψεῦ- 
ὅυς ὃν, καὶ ἐλέγξω, ὅταν εἰσίω πρὸς τοὺς ταῦτα μεμαρτυρῆ- 
κότας" τούτῳ δὲ οὐχ οἷόν τε τοῦτ᾽ εἰπεῖν.. εἰ τοίνυν ᾿ἀληϑῆ 
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πιστεύσαιτ᾽ εἶναι τὴν ἄφεσιν, οὕτω καὶ μάλιστ᾽ ὧν οὗτος φα- ὅ 
γνείη ψευδῆ μεμαρτυρηκὼς καὶ κατεσχευασμένης διαϑήκης μάρ- 
τυς γεγονώς. τίς γὰρ οὕτως ἄφρων, ὥστε ἄφεσιν μὲν ἐναντίον 

μαρτύρων ποιήσασθαι, τοῦ βεβαίαν αὐτῷ τὴν ἀπαλλαγὴν εἶναι, 
τὼς δὲ συνθήκας καὶ τὰς διαϑήκας καὶ τἄλλα, ὑπὲρ ὧν ἐποιεῖ- 10 
τὸ τὴν ἄφεσιν, σεσημασμένα ἐᾶσαι καϑ' αὑτοῦ κεῖσϑαι; οὐκ- 
οὖν ἐναντία μὲν ἡ παραγραφὴ πᾶσι τοῖς μεμαρτυρημένοις, 
ἐναντία δὲ, ἣν ἀνέγνων ὑμῖν ἄρτι μίσϑωσιν, τῇδε τῇ διαϑήκῃ, 
οὐδὲν δὲ τῶν πεπραγμένων οὔτ᾽ εὔλογον οὔϑ᾽ ἁπλοῦν οὔϑ᾽ 15 
ὁμολογούμενον αὐτὸ ξαυτῷ φαίνεται. ἐκ δὲ τοῦ τούτου τρόπου 
πάντα πεπλασμένα καὶ κατεσκευασμένα ἐλέγχεται. ὡς μὲν τοίνυν 

ἐστὶν ἀληϑῆ τὰ μεμαρτυρημένα, οὔτ᾽ αὐτὸν τοῦτον οὔτ᾽ ἄλλον 
ὑπὲρ τούτου δεῖξαι δυνήσεσϑαι νομίζω. ἀκούω δ᾽ αὐτὸν τοι- 90 
οὔτόν τι παρεσκευάσθαι λέγειν, ὡς προκλήσεώς ἐστιν ὑπεύϑυ-- 
γος, οὐχὶ μαρτυρίας, καὶ δυοῖν αὐτῷ προσήκει δοῦναι λόγον, 
οὐ πάντων τῶν γεγραμμένων, εἴ τε προὐκαλεῖτό μὲ ταῦτα Φορ- 
μίων, ἢ μὴ, καὶ εἰ μὴ ἐδεχύόμην ἐγώ" ταῦτα μὲν γὰρ ἁπλῶς 25 
αὐτὸς μεμαρτυρηκέναι φήσει, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐκεῖνον ποοκαλεῖσϑαι " 
εἰ δ᾽ ἐστὶν ἢ μὴ ταῦτα, οὐδὲν αὐτῷ προσήκει σκοπεῖν. πρὸς 
δὴ τὸν λόγον τοῦτον καὶ τὴν ἀναίδειαν βέλτιστόν ἐστι μικρὰ 
προειπεῖν ὑμῖν, ἵνα μὴ λάϑητε ἐξαπατηϑέντες. πρῶτον μὲν,1115 
ὅταν ἐγχειρῇ λέγειν τοῦτο, ὡς ἄρα οὐ πάντων ὑπεύϑυνός ἐστιν, 
ἐνθυμεῖσϑε, ὅτι διὰ ταῦτα ὁ νόμος μαρτυρεῖν ἐν γραμματείῳ 

κελεύει, ἵνα μήτ᾽ ἀφελεῖν ἐξῇ μήτε προσϑεῖναι τοῖς γεγραμμέ- 
γοὶς μηδέν. τότ᾽ οὖν αὐτὸν ἔδει ταῦτ᾽ ἀπαλείφειν κελεύειν, καὶ 
ἃ νῦν οὔ φησι μεμαρτυρηκέναι, οὐ νῦν ἐνόντων ἀναισχυντεῖν. 

ἔπειτα καὶ τόδε σκοπεῖτε, εἰ ἐώσαιτ᾽ ἂν ἐναντίον ὑμῶν ἐμὲ 
προσγράψαι τι ἰλαβόντα τὸ γραμματεῖον. οὐ δήπου. οὐκοῦν 
οὐδὲ τοῦτον ἀφαιρεῖν τῶν γεγραμμένων ἐξν προσήκει. τίς γὰρ τὸ 
ἁλώσεται πώποτε ψευδομαρτυριῶν, εἰ μαρτυρήσει τε ἃ βούλε- 
ται καὶ λόγον ὧν βούλεται δώσει; ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω ταῦτα οὔϑ᾽ 
ὃ νόμος Ἰδιεῖλεν, οὔϑ᾽ ὑμῖν ἀκούειν προσήκει. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
ἁπλοῦν καὶ δίκαιον. τί γέγραπται; τί μεμαρτύρηκας; ταῦϑ᾽ ὡς 15 
ἀληϑῆ, δείκνυε. καὶ γὰρ ἀντιγέγραψαι ταῦτα" ᾿Δληϑῆ μεμαρ. 
τύρηκα μαρτυρήσας τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένα" οὐ τὸ 
καὶ τὸ τῶν ἐν τῷ γραμματείῳ. " ὅτι δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, λάβε 
τὴν ἀντιγραφὴν αὐτήν μοι. 2έγε. 20 
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ΑΝΟΤΟΙΤΡΡΑ Φ Ἢ. 

᾿Απολλόδωρος Πασίωνος Στέφανος Μενεκλέους ᾽4χαρ- 

᾿Αχαρνεὺς Στεφάνῳ ΜὨενεπλέ- Ἰ νεύς. τἀληϑῆ ἐμαρτύρησα μαρ- 
55 ουὐς ᾿χαρνεῖ ψευδομαρτυριῶν" Ϊ τυρήσας τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ 

τίμημα τἄλαντον. τὰ ψευδῆ γεγραμμένα. 
μου κατεμαρτύρησε Στέφανος 
μαρτυρήσας τὰ ἐν τῷ γραμμα- 
τείῳ γεγραμμένα, 

4116 Ταῦτα οὗτος αὐτὸς ἀντεγράψατο, ἃ χρὴ μνημονεύειν ὑμᾶς, 
καὶ μὴ τοὺς ἐπ᾽ ἐξαπάτῃ νῦν λόγους ὑπὸ τούτου δηϑησομένους 

στιστοτέρους ποιεῖσϑαν τῶν νύμων καὶ τῶν ὑπὸ τούτου γραφέν- 
6 τῶν εἰς τὴν ἀντιγροφήν. πυνϑάνομαι τοίνυν αὐτοὺς καὶ περὶ 
ὧν ἔλαχον τὴν ἐξ ἀρχῆς δίχην ἐρεῖν καὶ κατηγορήσειν, ὡς συ- 
κοφάντημα ἦν. ἐγὼ δ᾽, ὃν μὲν τρόπον ἐσκευωρήσατο τὴν μί- 
σϑωσιν, ὅπως τὴν ἀφορμὴν τῆς τραπέξης κατασχῇ, εἶπον καὶ 

10 διεξῆλθον ὑμῖν᾽ ὑπὲρ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἂν οἷός τε ἦν λέγειν 
ἄμα καὶ τούτους ἐλέγχειν περὶ τῆς μαρτυρίας" οὐ γὰρ ἵκανόν 
μον τὸ ὕδωρ ἐστίν. ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ ὑμεῖς ἐθέλοιτ ἂν εἰκότως ἀκού- 

εἰν περὶ τούτων αὐτῶν, ἐκεῖϑεν εἴσεσϑε, ἂν λογίσησϑε πρὸς 
15 ὑμᾶς αὐτοὺς, ὅτι οὔτε νῦν ἐστὶ χαλεπὸν περὶ ὧν μὴ πατηγόρη- 

ται λέγειν, οὔτε ψευδεῖς ἀναγνόντα ῥνθευ θα θὰ ἀποφεύγειν" ἀλλ 

οὐδέτερόν γε δίκαιον τούτων οὐδ᾽ ἂν εἷς φήσειεν εἶναν ̓  ἀλλ᾽ 

ὃ ἐγὼ προκαλοῦμαι νῦν. σκοπεῖτε δὲ ἀκούσαντες, ἐγὼ γὰρ 
20 ἀξιῶ, οὑς μὲν. ἀφείλοντό ΒΕ ἐλέγχους περὶ τῶν ἐγκλημάτων, 

οὺς προσῆκον ἦν ῥηϑῆναι, μὴ ζητεῖν αὐτοὺς νῦν, αἷς δὲ ἀφεί- 
λοντο μαρτυρίαις, ὡς εἰσὶν ἀληϑεῖς, δεικνύναι. εἰ δ᾽, ὅταν 

μὲν τὴν δίπην εἰσίω, τὰς μαρτυρίας με ἐλέγχειν ἀξιώσουσιν, 

ὅταν δὲ ταύταις ἐπεξίω, περὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἐγκλημάτων λέγειν 
35 μὲ κελεύσουσιν, οὔτε δίκαια οὔτε ὑμῖν συμφέροντα ἐροῦσι. δι- 

κάσειν γὰρ ὀμωμόκατε ὑμεῖς, οὐ περὶ ὧν ἂν ὃ φεύγων ἀξιοῖ, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν, ὧν ἂν ἡ δίωξις ἢ" ταύτην δ᾽ ἀνάγκη τῇ 
τοῦ διώκοντος λήξει βιβμῆπβαν, ἣν ἐγὼ τούτῳ ψευδομαρτυριῶν 

1117 εἴληχα. μὴ δὴ τοῦτ᾽ ἀφεὶς περὶ ὧν οὐκ ἀγωνίζεται λεγέτω, 
μηδ᾽ ὑμεῖς ἐᾶτε, ἐὰν ἄρα οὗτος ἀναισχυντῇ. οἴνμδΝ τοίνυν 

αὐτὸν οὐδὲν οὐδαμῇ δίκαιον ἔχοντα λιν ἥξειν καὶ ἐπὶ τοῦτο, 

5 ὡς ἄτοπον ποιῶ, παραγραφὴν ἡττημένος, τοὺς διαϑήκην μαρ- 
τυρήσαντας διώκων, παὶ τοὺς δικαστὰς τοὺς τότε φήσειν διὰ 
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φοὺς ἀφεῖναι μεμαρτυρηκύτας ἀποψηφίσασϑαι μᾶλλον, ἢ διὰ 
φοὺς διαϑήκην μαρτυρήσαντας, ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 
ψομέζω πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι οὐχ ἧττον τὰ πεπραγμένα 10 

εἰώϑατε σκοπεῖν ἢ τὰς ὑπὲρ τούτων παραγραφάς. περὶ δὴ τῶν 

σιραγμάτων αὐτῶν τὰ ψευδῆ καταμαρτυρήσαντες οὗτοί μου ἀσϑε- 
ψεῖς τοὺς περὶ τῆς παραγραφῆς ἐποίησαν λόγους. χωρὶς δὲ τού- 

τῶν ἄτοπον, πάντων τὰ ψευδῆ μαρτυρησάντων, τίς μάλιστα 15 
ἔβλαψεν, ἀποφαίνειν, ἀλλ᾽ οὐχ » ὡς αὐτὸς ἕκαστος τἀληϑὴ με- 

μαρτύρηκε, δεικνύναι. οὐ γὰρ, ἂν ἕτερον δείξῃ δεινότερα εἶρ- 
γασμένον, ἀποφεύγειν αὐτῷ προσήκει, ἀλλ᾽ ἂν, αὐτὸς ὡς 

ε 2 »- ΄ 3 ΄ 3 ᾽, 3 " 

ληϑως μεμαρτυρηκὲν, ἀποφήνῃ. ἐφ ῷ τοίνυν, [ὦ ἀνδρες 20 

᾿Αϑηναῖοι, μάλιστ᾽ ἀπολωλέναι δίκαιός ἔστιν οὑτοσὶ Στέφανος, 
τοῦτ, ἀκούσατέ μου. δεινὸν μὲν γάρ ἐστιν, εἶ καὶ καϑ΄ ὅτου 
τις ψευδῆ μαρτυρεῖ, πολλῷ δὲ δεινότερον καὶ πλείονος ὀργῆς 
ἄξιον, εἰ κατὰ τῶν συγγενῶν" οὐ γὰρ τοὺς γεγραμμένους νό- 
μους ὃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς φύσεως οἷ- 95 

χεῖα ἀναιρεῖ. τοῦτο τοίνυν ἐπιδειχϑήσεται πεποιηκὼς οὑτοσί. 

ἔστι γὰρ ἡ τούτου μήτηρ καὶ ὃ τῆς ἐμῆς γυναικὸς πατὴρ ἀδελ- 

φοί" ὥστε τὴν μὲν γυναῖκα τὴν ἐμὴν ἀνεψιὰν εἶναι τούτῳ, 
τοὺς δὲ παῖδας τοὺς ἐκείνου καὶ τοὺς ἐμοὺς ἀνεψιαδοῦς. ἀρ 1118 

- ἣς 2. Ἢ ΓΝ Ξ ᾿ Φ. ὦ ᾿ 
οὖν δοκεῖ ποτ΄ ἂν υμῖν οὗτος, εἶ τι ὃν ἔνδειαν εἶδε ποιούσας 

ὧν οὐ χρὴ τὰς αὑτοῦ συγγενεῖς, ὅπερ ἤδη πολλοὶ πεποιήκασι, 
παρ᾽ αὑτοῦ προῖκα ἐπιδοὺς ἐκδοῦναι, ὃς ὑπὲρ τοῦ μηδ᾽ ἃ 5 
προσήκεν κομίσασϑαι ταύτας τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν ἠϑέλησε, καὶ 
περὶ πλείονος ἐποιήσατο τὸν Φορμίωνος πλοῦτον ἢ τὰ τῆς συγ- 

3 - 2 ᾿ ᾿ -“ ι .ι. » , , 
γενείας ἀναγκαῖα; ἀλλὰ μὴν ὃτι ταῦτ ἀληϑῆ λέγω, λάβε μοι 

τὴν μαρτυρίαν τὴν 4εινίου καὶ ἀναγίνωσκε, καὶ πάλει Δεινίαν. 10 

ΜΑΡΤΥΡΙ Α. 

Δεινίας Θεοδμήτου ᾿Αϑμονεὺς μαρτυρεῖ τὴν ϑυγατέρα αὖ- 
τοῦ ἐκδοῦναι ᾿Απολλοδώρῳ κατὰ τοὺς νόμους γυναῖκα ἔχειν" 
καὶ μηδὲ πώποτε παραγενέσϑαι, μηδὲ αἰσϑέσϑαι, ὅτι ᾽“πολλό. 
δωρος ἀφῆκε τῶν ἐγκλημάτων ἁπάντων Φορμίωνα. 15 

“Ὁμοιός γε ὁ Δεινίας, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τούτῳ, ὃς ὑπὲρ τῆς 
ϑυγατρὸς καὶ τῶν ϑυγατριδῶν καὶ ἐμοῦ τοῦ κηδεστοῦ διὰ τὴν 
συγγένειαν οὐδὲ τἀληϑῆ μαρτυρεῖν ἐθέλει κατὰ τούτου. ἀλλ᾽ 

. οὐχ οὑτωσὶ Στέφανος, ὃς οὐκ ὥκνησε καϑ᾽ ἡμῶν τὰ ψευδῆ 90 
μαρτυρεῖν, οὐδ᾽, εἰ καὶ μηδένα τῶν ἄλλων, τὴν αὐτοῦ γε μητέ- 



206 ΔΦΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ρα ἠσχύνϑη. τοῖς ἀπ᾽ ἐχείνης οἰκείοις τῆς ἐσχάτης ἐνδείας αὖ- 
τιος γενόμενος. ὃ τοίνυν ἔπαϑον. δεινότατον, καὶ ἐφ᾽ ᾧ μάλιστα 

45 ἐξεπλάγην, ὅτ᾽ ἠγωνιζόμην, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῦϑ᾽ ὑμῖν 
εἰπεῖν βούλομαι᾽ τήν τε γὼρ τούτου πονηρίαν ἔτι μᾶλλον ὑμεῖς 
ὄψεσϑε, καὶ ἐγὼ τῶν γεγενημένων ἀποδυράμενος τὰ πλεῖστα πρὸς 
ὑμᾶς ὥσπερ δάων ἔσομαι. τὴν γὰρ μαρτυρίαν, ἣν ὦμην εἶναι, καὶ 

1119 δι’ ἧς ἦν ὃ πλεῖστος ἔλεγχός μοι, ταύτην οὐχ εὗρον ἐνοῦσαν ἐν 
τῷ ἐχίνῳ. τότε μὲν δὴ τῷ κακῷ πληγεὶς οὐδὲν ἄλλο εἶχον 
ποιῆσαι, πλὴν ὑπολαμβάνειν, τὴν ᾿Δρχίππην ἠδικηκέναι μὲ καὶ 

5 τὸν ἐχῖνον κεκινηκέναι' νῦν δὲ ἀφ᾽ ὧν ὕστερον πέπυσμαι πρὸς 
αὐτῷ τῷ διαιτητῇ Στέφανον. τουτονὶ αὐτὴν ὑφῃρημένον εὑρίσχω, 

πρὸς μαρτυρίαν τινὰ, ἵν᾽ ἐξορπκώσαιμι, ἀναστάντος ἐμοῦ. «καὶ 

ὕτι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, πρῶτον μὲν ὑμῖν μαρτυρήσουσι τῶν τούς 

10 τοις παρόντων οἱ ἰδόντες οὐ γὰρ ἐξομνύναι ἐθελήσειν αὐτοὺς 
οἴομαι. ἐὰν δ᾽ ἄρα τοῦτο ποιήσωσιν ὑπ᾽ ἀναιδείας, πρόκλησιν 
ὑμῖν ἀναγνώσεται, ἐξ ἧς τούτους τ᾽ ἐπιορκοῦντας ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 
λήψεσϑε καὶ τοῦτον ὁμοίως ὑφηρημένον τὴν μαρτυρίαν εἴσεσϑε. 

15 καίτοι ὅστις, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, κακῶν ἀλλοτρίων κλέπτης 

ὑπέμεινεν ὀνομασϑῆναι, τί ἂν ἡγεῖσϑε ποιῆσαι τοῦτον ὑπὲᾳ. 
αὑτοῦ; λέγε τὴν μαρτυρίαν, εἶτα τὴν πρόκλησιν ταύτην. 

3Ρ ΤΙΝ 

20 ἹΜαρτυροῦσι φίλοι εἶναι καὶ ἐπιτήδειον Φορμίωνε, καὶ πα- 
ρεῖναν πρὸς τῷ διαιτητῇ Τισίᾳ, ὅτε ἦν ἀπόφανσις τῆς διαίτης 
᾿“πολλοδώρῳ πρὸς Φορμίωνα, καὶ εἰδέναι τὴν μαρτυρίαν ὕφῃ- 

ρημένον Στέφανον, ἣν αἰτιᾶται αὐτὸν ᾿Απολλόδωρος ὑφελέ- 
σϑαι. ͵ 

Ἢ μαρτυρεῖτε, ἢ ἐξομόσασϑε. 

25 ἘΞΏΜΟΣΙ Α. 

Οὐκ ἄδηλον ἦν, ὦ ἄνδρες. δικασταὶ, ὅτε τοῦτο ἔμελλον 
ποιήσειν, προϑύμως. ἐξομέῖσϑαι. ἵνα τοίνυν παραχρῆμα ἐξελεγ- 

χϑῶσὶν ἐπιωρκηκότες, λάβε μοι. ταύτην τὴν μαρτυρίαν χαὶ τὴν 
πρόκλησιν. ἀναγίνωσκε. 
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ͂. ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. 

ἹΜαρτυροῦσι παρεῖναι, ὅτε ᾿“πολλόδωρος προὐκαλεῖτο Στέ- 
φανον παραδοῦναι τὸν παῖδα τὸν ἀκύλουϑον εἰς βάσανον περὶ 
τῆς ὑφαιρέσεως τοῦ γραμματείου, καὶ γράμματα ἦν ἕτοιμος γρά- 
φειν ᾿Απολλόδωρος, καϑ᾽ ὅ τι ἔσταν ἡ βάσανος. ταῦτα δὲ προ- 
καλουμένου ᾿Απολλοδώρου, οὐκ ἐϑελῆσαν παραδοῦναι Στέφανον, 
ἀλλὰ ἀποκρίνασϑαν ᾿Απολλοδώρῳ, δικάξεσϑαι, εἰ βούλοιτο, εἴ 
τι φησὶν ἀδικεῖσϑαν ὑφ᾽ ξαυτοῦ. 

Τίς ἂν οὖν ὑπὲρ τοιαύτης αἰτίας, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἴς- 
περ ἐπίστευεν ξαυτῷ, οὐκ ἂν ἐδέξατο τὴν βάσανον; οὐκοῦν τῷ 
φεύγειν τὴν βάσανον ὑφῃρημένος ἐξελέγχεται. ὧρ᾽ οὖν ἂν ὑμῖν 
αἰσχυνϑῆναν δοκῇ τὴν τοῦ τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν δόξαν ὁ τὴν 
τοῦ πλέπτης φανῆναι μὴ φυγών; ἢ), δεηϑέντος τον, ὀκνῆσαι 

ἂν τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν, ὃς, ἃ μηδεὶς ἐκέλευεν, ἐθελοντὴς πο- 
γνηρὸς ἦν; δικαίως τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τούτων ἁπάν- 
τῶν δοὺς ἂν δίκην, πολὺ μᾶλλον ἂν εἰκότως διὰ τἄλλα κολα- 

σϑείη παρ᾽ ὑμῖν. σκοπεῖτε δὲ τὸν βίον » ὃν βεβίωκεν, ἐξετάζον- 

τες. οὗτος γὰρ ̓ ἡνίκα συνέβαινεν εὐτυχεῖν ̓ Αριστολύχῳ τῷ ἮΝ 

συεζίτῃ, ἴσα βαίνων ὑμῖν, ἐβάδιζεν ὑποπεπτωκὼς ἐκείνῳ" καὶ 

ταῦτα ἴσασι πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ὄντων ὑμῶν. ἐπειδὴ δ᾽ ἀπώλε- 
τὸ ἐκεῖνος καὶ τῶν ὄντων ἐξέστη, οὐχ ἥκιστα ὑπὸ τούτου καὶ 
τῶν τοιούτων διαφορηϑεὶς, τῷ μὲν υἱεῖ τῶ τούτου, πολλῶν πρα- 
γμάτων ὄντων, οὐ παρέστη πώποτε οὐδ᾽ ἐβοήϑησεν, ἀλλ᾽ ᾿ΔΑπόλη- 
ξις καὶ Σόλων καὶ πάντες ἄνϑρωποι μᾶλλον βοηϑοῦσι" Φορμίωνα 
δὲ πάλιν ἑώρακε, καὶ τούτῳ γέγονεν οἰκεῖος, ἐξ ᾽4ϑηναίων ἁπάν- 
τῶν τοῦτον ἐκλεξάμενος, καὶ ὑπὲρ τούτου πρεσβευτὴς μὲν ὥχετο εἰς 

. Βυΐάντιον πλέων, ἡνίκα ἐκεῖνοι τὰ πλοῖα τούτου κατέσχον, τὴν δὲ 
δίκην ἔλεγε τὴν πρὸς Καλχηδονίους, τὰ ψευδὴ δέ μου φανερῶς οὔ- 
τῷ καταμεμαρτύρηκεν. εἶθ᾽, ὃς εὐτυχούντων ἐστὶ κόλαξ, κἂν ἀτυ- 
χῶσι, τῶν αὐτῶν τούτων προδότης, καὶ τῶν μὲν ἄλλων πολιτῶν 
πολλῶν καὶ καλῶν κἀγαϑῶν ὄντων μηδενὶ μηδ᾽ ἐξ ἴσου χρῆ- 
ται, τοῖς δὲ τοιούτοις ἐϑελοντὴς ὑποπίπτει, καὶ μήτ᾽ εἴ τινα 
τῶν οἰκείων ἀδικήσει, μήτ᾽ εἰ παρὰ τοῖς ἄλλοις φαύλην δόξαν 
ἕξει ταῦτα ποιῶν, μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν σκοπεῖ, πλὴν ὅπως πλέον 
ἕξει, τοῦτον οὐ μισεῖν ὡς ποινὸν ἐχϑοὸν τῆς φύσεως ὅλης τῆς 
ἀνϑροωπίνης προσήκει; ἔγωγ᾽ ἂν φαίην. ταῦτα μέντοι τὰ τοσαύ- 
τὴν ἔχοντα αἰσχύνην, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἐπὶ τῷ τὴν πόλιν 

φεύγειν παὶ τὰ ὄντα ἀποκρύπτεσθαι προήρηται πράττειν; ἵνα 
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ἐργασίας ἀφανεῖς διὰ τῆς τραπέζης ποιῆται, καὶ μήτε χορηγῇ; 
μήτε τριηραρχῆ, μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν ὧν προσήκει ποιῇ καὶ κα- 

20 τείργασταν τὐῦτο. τεκμήριον δέ" ἔχων γὰρ οὐσίαν τοσαύτην, 

ὥστε ἑκατὸν μνᾶς ἐπιδοῦναν τῇ ϑυγατρὶ, οὐδ᾽ ἡντινοῦν λει- 

τουργίαν ξώραται ὑφ᾽ ὑμῶν λειτουργῶν, οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην. 

καίτοι πόσῳ κάλλιον φιλοτιμούμενον ἐξετάζεσθαι καὶ προϑυ- 
25 μούμενον εἰς ἃ δεῖ τῇ πόλει, ἢ κολακεύοντα καὶ τὰ ψευδῆ 

μαρτυροῦντα; ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κερδαίνειν πᾶν ἂν οὗτος ποιήσειε. 

καὶ μὴν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μᾶλλον ἄξιον ὀργίλως ἔχειν τοῖς 

μετ᾽ εὐπορίας πονηροῖς, ἢ τοῖς μετ᾽ ἐνδείας. τοῖς μὲν γὰρ ἡ 
41φφΦτῆς χρείας ἀνάγκη φέρει τινὰ συγγνώμην παρὰ τοῖς ἀνθϑρωπί- 

γως λογιξομένοις" οὗ δ᾽ ἐκ περιουσίας, ὥσπερ οὗτος, πονηροὶ 
οὐδεμίαν πρόφασιν δικαίαν ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ αἰσχροκερδείᾳ 

5. καὶ πλεονεξίᾳ καὶ ὕβρει καὶ τῷ τὰς ἑαυτῶν συστάσεις κυριω- 
τέρας τῶν νύμων ἀξιοῦν εἶναν ταῦτα φανήσονται πράττοντες. 

ὑμῖν δὲ οὐδὲν τούτων συμφέρει, ἀλλὰ τὸ τὸν ἀσϑενῆ παρὰ τοῦ 
πλουσίου δίκην, ἂν ἀδικῆται, δύνασϑαι λαβεῖν. ἔσται δὲ τοῦτο, 

10 ἐὰν κολάζητε τοὺς φανερῶς οὕτως ἐξ εὐπορίας πονηρούς. οὗ 
τοίνυν. οὐδ᾽ ἃ πέπλασται καὶ βαδίζει οὗτος παρὰ τοὺς τοίχους 
ἐσκυθρωπακὼς, σωφροσύνης εἰκότως ἄν τις ἡγήσαιτο εἶναι 
σημεῖα, ἀλλὰ μισανϑρωπίας. ἐγὼ γὰρ, ὅστις, αὐτῷ μηδενὸς 

15 συμβεβηκότος δεινοῦ, μηδὲ τῶν ἀναγκαίων σπανίζων, ἐν 

-ταύτῃ τῇ σχέσεν διάγει τὸν βίον. τοῦτον ἡγοῦμαι συνεω- 

ρακέναν καὶ λελογίσϑαι παρ᾽ αὐτῷ, ὅτι τοῖς μὲν ἁπλῶς, 
ὡς πεφύκασι, βαδίζουσι. καὶ φαιδροῖς καὶ προσέχϑοι 

τις ἂν, καὶ δεηϑείη, καὶ ἐπαγγείλειεν, οὐδὲν ὀκνῶν, τοῖς δὲ 

20 πεπλασμένοις καὶ σκυϑρωποῖς ὀκνήσειεν ἄν τις προσελϑεῖν πρῶ- 
τον. οὐδὲν οὖν ἄλλο ἢ πρόβλημα τοῦ τρύπου τὸ σχῆμα τοῦτ᾽ 
ἔστι, καὶ τὸ τῆς διανοίας ἄγριον καὶ πικρὸν ἐνταῦϑα δηλοῖ. 

σημΈ ον δέ᾽ τοσούτων γὰρ ὄντων τὸ πλῆθος τῶν ᾿᾿Αϑηναίων, 

25 πράττων πολὺ βέλτιον, ἢ σὲ ποραῆξον Ἴν τῷ πώποτε εἰσήνεγ- 

χας; ἢ τίνι συμβέβλησαί πω; ἢ τίνα εὖ πεποίηκας; οὐδέν᾽ ἂν 

εἰπεῖν ἔχοις. ἀλλὰ τοκίζων καὶ τὰς τῶν ἄλλων συμφορὼς καὶ 

χρείας εὐτυχήματα σαυτοῦ νομίζων ἐξέβαλες μὲν τὸν σαυτοῦ ϑεῖον 

1128 Νικίαν ἐκ τῆς πατρῴας οἰκίας, ἀφήρησαι δὲ τὴν σαυτοῦ πεν- 

ϑερὼν ταῦτα, ἀφ᾽ ὧν ἔζη, ἀοίκητον δὲ τὸν ᾿Αρχεδήμου παῖδα 
τὸ σαυτοῦ μέρος πεποίηκας. οὐδεὶς δὲ πώποτε οὕτω πικρῶς 

5 οὐδ᾽ ὑπερήμερον εἰσέπραξεν, ὡς σὺ τοὺς ὀφείλοντας τοὺς τό- 

χκους.- εἶτα, ὃν ὁρᾶτε ἐπὶ πάντων οὕτως ἄγριον καὶ μιαρὸν, 
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τοῦτον ὑμεῖς ἠδικηκότα ἐπ᾽ αὐτοφώφῳ λαβόντες οὐ τιμωρήσεσϑε; 

δεινὰ ἄρα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πουήσετε καὶ οὐχὶ δίκαια. ἄξιον 

τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, καὶ Φορμίωνι τῷ παρασχομένῳ 10 
τουτονὶ νεμεσῆσαι τοῖς πεπραγμένοις, τὴν ἀναίδειαν τοῦ τρόπου 

καὶ τὴν ἀχαριστίαν ἰδόντας. οἴομαν γὰρ ἅπαντας ὑμᾶς εἰδέναι, 
ὅτι, τοῦτον, ἡνίκ᾽ ὦνιος ἦν, εἰ συνέβη μάγειρον ἤ τινος ἄλλης 
τέχνης δημιουργὸν πφίασϑαι, τὴν τοῦ δεσπότου τέχνην ἂν μα- 16 
ϑὼν πόῤῥω τῶν νῦν παρόντων ἣν ἀγαθῶν. ἐπειδὴ δὲ ὁ πατὴρ 
ὁ ἡμέτερος, τραπεζίτης ὧν, ἐκτήσατ᾽ αὐτὸν, καὶ γράμματα ἐπαί- 
δευσε, καὶ τὴν Ξέχνην ἐδίδαξε, καὶ χφημάτων ἐποίησε κύριον 

πολλῶν, εὐδαίμων γέγονε, τὴν τύχην, ἢ πρὸς ἡμᾶς ἀφίπετο, 40 
ἀρχὴν λαβὼν πάσης τῆς νῦν παρούσης εὐδαιμονίας. οὐκοῦν 

δεινὸν, ὦ γῆ καὶ ϑεοὶ, καὶ πέρα δεινοῦ, τοὺς Ἕλληνα μὲν 
ἀντὶ βαρβάρου ποιήσαντας, γνώριμον δ᾽ ἀντ᾽ ἀνδραπόδου, τὸ- 
σούτων δ᾽ ἀγαϑῶν ἡγεμόνας, τούτους περιορᾷν ἐν ταῖς ἐσχάταις 95 
ἀπορίαις ὄντας, ἔχοντα καὶ πλουτοῦντα, καὶ εἰς τοῦϑ᾽ ἥκειν 

ἀναιδείας, ὥστε, ἧς παρ᾿ ἡμῶν τύχης μετέσχε, ταύτης ἡμῖν μὴ 
τολμᾷν μεταδοῦναι. ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν οὐκ ὥκνησε τὴν δέσποιναν 
γῆμαι, καὶ, ἣ τὰ καταχύσματα αὐτοῦ κατέχεε τύϑ᾽, ἡνίκα ἐω- 114. 

γήϑη, ταύτῃ συνοικεῖν, οὐδὲ προῖκα πέντε τάλαντα αὑτῷ γρά- 

ψαι, χωρὶς ὧν, οὔσης τῆς μητρὸς κυρίας, οὗτος ἐγκρατὴς γέγονε 
πολλῶν χρημάτων, (τί γάρ; μάτην αὐτὸν οἴεσϑε εἰς τὰς δια- 5 
ϑήκας ἐγγράψαι Καὶ τἄλλα, ὅσα ἔνδον ἐστὶν, ᾿Αρχίππῃ δίδωμι;) 
τὰς δ᾽ ἡμετέρας ϑυγατέρας μελλούσας δι᾿ ἔνδειαν ἀνεκδύτους 
ἔνδον γηράσκειν περιορᾷ. καὶ εἰ μὲν πένης οὗτος ἦν, ἡμεῖς δ᾽ 

εὐποροῦντες ἐτυγχάνομεν, καὶ συνέβη τι παϑεῖν, οἷα πολλὰ, 10 
ἐμοὶ, οἵ παῖδες ἂν οἵ τούτου τῶν ἐμῶν ϑυγατέρων ἐδικάζοντο; 
οἱ τοῦ δούλου τῶν τοῦ δεσπύτου᾽ ϑεῖον γάρ εἰσιν αὐταῖς διὰ 
τὸ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν τοῦτον λαβεῖν" ἐπειδὴ δὲ ἀπόρως ἡμεῖς 
ἔχομεν, τηνικαῦτα, οὐ συνεκδώσει ταύτας, ἀλλὰ λέγει καὶ λογί- 15 

ζεται τὸ λῆθος ὧν ἐγὼ χρημάτων ἔχω. καὶ γὰρ τοῦτο ἀτοπώ- . 

τατον πάντων" ὧν μὲν ἀπεστέρηκεν ἡμᾶς χρημάτων, οὐδέπω 
καὶ τήμερον ἠϑέλησεν ὑποσχεῖν τὸν λόγον, ἀλλὰ μηδ᾽ εἰσαγω- 

γίμους εἶναι τὰς δίκας παραγράφεται, ἃ δὲ τῶν πατρῴων ἔνει- 20 
μάμην ἐγὼ, ταῦτα λογίζεται. καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἄν τις ἴδοι 
τοὺς οἰκέταις ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ἐξεταζομένους᾽ οὗτος δ᾽ αὖἦ 

τοὐναντίον τὸν δεσπότην ὁ δοῦλος ἐξετάζει, ὡς δῆτα πονηρὸν 
καὶ ἄσωτον ἐκ τούτων ἐπιδείξων. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 25 

τῆς μὲν ὔψεως τῇ φύσει καὶ τῷ ταχέως βαδίζειν. καὶ λαλεῖν 

Φεριοσίῖ, Το. 11. ο 
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μέγα οὐ τῶν εὐτυχῶς πεφυκότων ἐμαυτὸν κρίνω" ἐφ᾽ οἷς γὰρ 
οὐδὲν ὠφελούμενος λυπῶ τινὰς, ἔλαττον ἔχω πολλαχοῦ" τῷ μέν- 

11Φῦτοι μέτριος κατὰ πάσας τὰς εἰς ἐμαυτὸν δαπάνας εἶναι πολὺ 

τούτου καὶ τοιούτων ἑτέρων εὐτακτότερον ζῶν ἂν φανείην. τὰ 
δ᾽ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ὅσα εἰς ὑμᾶς, ὡς δύναμαι λαμπρότατα, 
ὡς καὶ ὑμεῖς σύνιστε, ποιῶ. οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦϑ᾽, ὅτι τοῖς 

5 μὲν γένει πολίταις ὑμῖν ἵκανόν ἔστι λειτουργεῖν, ὡς οἱ νόμον 

προστάττουσι, τοὺς δὲ ποιητοὺς ἡμῶς, ὡς ἀποδιδόντας χάριν, 

οὕτω προσήκει φαίνεσϑαι λειτουργοῦντας. μὴ οὖν μοι ταῦτ᾽ 
ὀνείδιξε, ἐφ᾽ οἷς ἐπαίνου τύχοιμ᾽ ἂν δικαίως. ἀλλὰ τίνα, ὦ 

10 Φορμίων, τῶν πολιτῶν ἕταιρεῖν, ὥσπερ σὺ, μεμίσϑωμαι; δεῖ- 

ἕξον, τίνα τῆς πόλεως; ἧς αὐτὸς ἠξιώϑην, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ 

παῤῥησίας ἀπεστέρηκα, ὥσπερ σὺ τοῦτον, ὃν πατήσχυνας: τίνος 
“ἀρ ἀεώνα διέφϑαρκα, ὥσπερ σὺ πρὸς πολλ οἷς ἄλλαις ταύτην, ἡ 

15 τὸ μνῆμα ὠπκοδόμησεν ὃ ϑεοῖς ἐχϑρὸς οὗτος πλησίον τοῦ τῆς 

δεσποίνης, ἀνηλωκὼς πλέον ἢ τάλαντα δύο, καὶ οὐκ ἠσϑάνετο, 
ὅτι οὐχὶ τοῦ τάφου μνημεῖον ἔσται τὸ οἰκοδόμημα τοιοῦτον ὃν, 
ἀλλὰ τῆς ἀδικίας, ἡ καὶ τὸν ἄνδρα ἠδίκηκεν ἐκείνη διὰ τοῦτον; 

90 εἶτα τοιαῦτα ποιῶν καὶ τηλικαύτας μαρτυρίας ἐξενηνοχὼς τῆς 

ὕβρεως τῆς σαυτοῦ σὺ τὸν ἄλλου βίον ἐξετάζειν τολμᾷς; μεϑ᾽ 
ἡμέραν εἶ σὺ σώφρων, τὴν δὲ νύκτα, ἐφ᾽ οἷς ϑάνατος ἡ ζὴ- 
μία, ταῦτα ποιεῖς. πονηρὸς, ὦ ἄνδρες ᾿Δ4ϑηναῖοι, πονηρὸς 

οὗτος ἄνωθεν ἐκ τοῦ ἀνακείου καὶ ἄδιπος. σημεῖον δέ" εἰ γὰρ 
25 ἣν δίκαιος, πένης ἂν ἦν, τὰ τοῦ δεσπότου διοικήσας" νῦν δὲ 

τοσούτων χρημάτων τὸ πλῆϑος πύριος καταστὰς, ὥστε τοσαῦτα 
λαϑεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν κλέψας, ὅσα νῦν κέκτηται, οὐκ ὀφείλειν 
ταῦτα, ἀλλὰ πατρίδα ἔχειν ἡγεῖται. καίτοι πρὸς ϑεῶν, εἰ πλέπτην 

1126 σε ἀπῆγον ; ὡς ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ εἰληφὼς, τὴν οὐσίαν, ἣν ἔχεις, 
εἴπως οἷόν τ᾽ ἦν, ἐπιϑείς σοι, εἶτά σε ἠξίουν, εἰ μὴ φὴς ὑφῃ- 
ρημένος ταῦτ᾽ ἔχειν, ἀνάγειν ὅϑεν εἴληφας, εἰς τίνα ἂν αὐτὰ 

5 ἀνήγαγες; οὔτε γάρ σοι πατὴρ παρέδωκεν, οὔϑ᾽ εὗρες, οὔτε 
λαβών ποϑὲν ἄλλοϑεν ἦλϑες ὡς ἡμᾶς" βάρβαρος γὰρ ἐωνήϑης. 
εἶθ᾽, ᾧ δημοσίᾳ προσῆκεν ἐπὶ τοῖς εἰργασμένοις τεϑνάναι, σὺ, 

τὸ σῶμα σεσωκὼς, καὶ πόλιν ἐκ τῶν ἡμετέρων σαυτῷ κπτησά- 
10 μενος, καὶ παῖδας ἀδελφοὺς τοῖς ἑαυτοῦ δεσπόταις ἀξιωϑεὶς 

πϑιήσασϑαι, παρεγράψω μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην τῶν 
ἐγκαλουμένων χρημάτων ὑφ᾽ ἡμῶν; εἶτα κακῶς ἡμᾶς ἔλεγες; 
καὶ τὸν ἡμέτερον πατέρα ἐξήταξες, ὅστις ἦν; ἐφ᾽ οἷς τίς οὐκ 

16 ὧν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, χαλεπῶς ἤνεγκεν; ἐγὼ γὰρ, εἰ πάντων 

παν ων 



ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΨΕΥΔΟΜΜΑΡΤ. 4. οι 

τὸ 5» ’ Ἢ ἮΝ 
τῶν ἄλλων ὑμῶν ἔλαττον προσήκὲν μοι φρονεῖν, τούτου γε μεῖ- 

“- ᾿ς - 

ἕον οἶμαν᾽ καὶ τούτῳ γε εἰ μηδενὸς τῶν ἄλλων ἔλαττον, ἐμοῦ 
γε ἔλαττον᾽ ὄντων γὰρ ἡμῶν τοιούτων, ὁποίους τινὰς ἂν καὶ 
σὺ πατασχευάσης τῷ λόγῳ, σὺ δοῦλος ἦσθα. τάχα τοίνυν ἂν 90 
2, ἢ - ΟΡ Ἐ᾿ “ δι να ᾿ Ἢ ν ἣν 
ἴσως καὶ τοῦτό τις αὐτῶν εἴποι, ὡς ἀδελφὸς ὧν ἐμὸς Πασικλῆς 

ς- ᾿ - » 3... “ὦ ΄ ΄ 4. ᾽ θΘιε ἡ -- 
ουδὲν ἐγκαλεῖ τῶν αὐτῶν τούτῳ πραγμάτων. ἐγὼ δ΄, ὦ ἄνδρες 
ΕΣ » ’ 

“ϑηναῖοι, καὶ περὶ Πασικλέους, παραιτησάμενος καὶ δεηϑεὶς 

ὑμῶν συγγνώμην ἔχειν, εἰ προεληλυϑὼς εἰς τοῦτο, ὥστε, ὑπὸ 
- - 4 “ ΠῚ 3 -» «" ’ 

τῶν ἐμαυτοῦ δούλων ὑβρισϑεὶς, οὐ δύναμαι κατασχεῖν, ἃ τέως 25 
ΕΣ -" » ’ 3 ’ ΄ “ Π ΓῚ , 

οὐδὲ τῶν ἄλλων λεγόντων ἀκούειν ἐδόκουν, ἐρῶ καὶ οὐ σιωπή- 
σ ἐ ι ᾿ φ ’ κι γὸ λ ν᾽ ἐ » Π λέ 

μαι. ἐγὼ γὰρ ὁμομήτριον μὲν ἀδελφὸν ἐμαυτοῦ Πασικλέα 
᾽ 3 3 - 

νομίζω, ὁμοπάτριον δέ γ᾽ οὐκ οἶδα. δέδοικα μέντοι, μὴ τῶν 
» 3 »- ψ 

Φορμίωνος ἁμαρτημάτων εἰς ἡμᾶς ἀρχὴ Πασικλῆς ἡ. ὅταν γὰρ 1127 
- ΄ » Ἁ 3 - 

τῷ δούλῳ συνδικῆ τὸν ἀδελφὸν ἀτιμῶν, καὶ παραπεπτωκὼς 

ϑαυμάζῃ τούτους, ὑφ᾽ ὧν αὑτῷ ϑαυμάξεσϑαι προσῆκε, τίν᾽ ἔχει 
“.3 4 , 

δικαίαν ταῦϑ'᾽ ὑποψίαν; ἄνελε οὖν ἐκ μέσου μοι Πασικλέα. καὶ 5 

σὸς μὲν υἱὸς ἀντὶ δεσπύτου καλείσϑω, ἐμὸς δὲ ἀντίδικος (βού- 
λεται γὰρ) ἀντ᾽ ἀδελφοῦ. ἐγὼ δὲ τούτῳ μὲν χαίρειν λέγω " ος 
δ᾽ ὁ πατήρ μοι παρέδωκε βοηϑοὺς καὶ φίλους, εἰς τούτους ἥκω, 

΄ δι ΐω “» Π Π , ΝΟΥΣ -" ΝΣ. 
εἰς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ καὶ ἵχε- 

7 ἡ ὑπερίδητέ ἡ τὰς ϑυγατέ δι᾿ ἔνὸδ ῖς 10 τεύω, μὴ ὑπερίδητέ με καὶ τὰς ϑυγατέρας δι᾿ ἔνδειαν τοῖς 
-" " ’ 

ἐμαυτοῦ δούλοις καὶ τοῖς τούτου κόλαξιν ἐπιχάρτους γενομένους. 
ν ᾿ ὃ» κ᾿ , ΗΠ) 3 , . ε μ“ 
ὁ ἐμὺς ὑμῖν πατὴρ χιλίας ἔδωκεν ἀσπίδας, καὶ πολλὰ χρήσιμον 

αὑτὸν παρέσχε, παὶ πέντε τριήρεις ἐϑελοντὴς ἐπιδοὺς καὶ παρ᾽ 
αὑτοῦ πληρώσας ς ἐτριηράρχησε τριηϑαρχίας. καὶ ταῦτα οὐκ 15 

Ἂν ᾿᾿ ς νυν 
ὀφείλειν ὑμᾶς νομίζων χάριν ἡμῖν ὑπομιμνήσκω" ἡμεῖς γὰρ 
3 , »" 3η1Ὶ7 δ᾽ ) ᾿ . ΄ δι ᾿ 
ὀφείλομεν ὑμῖν" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ λάϑω τι παϑὼν τοὐυτῶν ἀνάξιον 
εν ᾿ φὰς Ἢ , ’ ᾿] ᾽ ΠῚ) »" ᾿ 

οὐδὲ γὰρ ὑμῖν ἂν γένοιτο καλὸν. πολλὰ δ᾽ ἔχων εἰπεῖν περὶ 
Έ [ ἃ ᾿ Ἃ ". δ’ ᾽΄»ν ἰν 5 ΄ 2 
ὧν υβρισμαν οὐχ ἵκανὸν ὃν τὸ υδὼρ ὁρῶ μοι. ὡς οὖν μάλιστ᾽ 20 

-ὦ“ὦἌ - » Ξ 3 

ἂν ἅπαντας ὑμᾶς ἡγοῦμαι γνῶναι τὴν ὑπερβολὴν ὧν ἠδικήμεϑ' 
δ » ᾿ , δ - 

ἡμεῖς, φράσω" εἰ σκέψαιτο πρὸς ἑαυτὸν ἕκαστος ὑμῶν, τίν᾽ 
» ’ ᾿», 3 σχα , «ἃ Π 

οἴκοι κατέλιπεν οἰκέτην, εἶϑ᾽ ὑπὸ τούτου πεπονϑόϑ᾽ ἕαυτὸν 

ϑείη ταῦϑ᾽, ὥπερ ἡμεῖς ὑπὸ τούτου. μὴ γὰρ, εἰ Σύρος, ἢ 95 
, Ἢ “ 

Μάνης, ἢ τίς ἕκαστος ἐκείνων, οὗτος δὲ Φορμίων, ἀλλὰ τὸ 
-" Ν ΟΕ » . -» 3 Ἑ 5 

πρᾶγμα τὸ αὐτό" δοῦλοι μὲν ἐκεῖνοι, δοῦλος δ᾽ οὗτος ἦν, δεσπό- 
βωθ -" ἂ Ἄν. ἢ , τι Π τ οι μ [7 

ται ὃ υμεῖς, δεσπότης δ᾽ ἣν ἐγώ. ἣν τοίνυν ὑμῶν ἂν ἕχα- 
ς »" 3 

στος δίχην ἀξιώσειε λαβεῖν, ταύτην νομίζετε κἀμοὶ προσήκειν 
“ὦ 0 ᾿ Ἁ 3 , » » Α » φνΝ νῦν καὶ τὸν ἀφῃρημένον τῷ μαρτυρῆσαι τὰ ψευδῆ καὶ ὑπὲρ1198 
- [ τ - [χὰ [2 ΄ 

τῶν νόμων καὶ ὑπὲρ τῶν ὅρκων, οὖς ὑμωμοχῦτες δικάζετε, τι- 
Ο 2 
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μώρήσασϑε καὶ παράδειγμα ποιήσατε τοῖς ἄλλοις, μνημονεύοντες 
5. πάντα, ὅσα ἀκηκόατε ἡμῶν, καὶ φυλάττοντες, ἐὰν παράγειν 
ἐπιχειρῶσιν ὑμᾶς, καὶ πρὸς ἕκαστον ἀπαντῶντες, ἐὰν μὴ φῶσιν 
ἅπαντα μεμαρτυρηκέναι" Τί οὖν ἐν τῷ γραμματείῳ γέγραπται; 

τί οὖν οὐ τότε ἀπηλείφου; τίς οὖν ἡ παρὰ τοῖς ἄρχουσιν ἀντι- 
10 γραφή; ἐὰν δὲ μεμαρτυρηκέναι, τὸν μὲν ἐπιτροπευϑῆναι κατὰ 

διαϑήπας, τὸν δ᾽ ἐπιτροπεῦσαι, τὸν δ᾽ ἔχειν᾽ Ποίας; ἐν αἷς 
τί γέγραπται; ταῦτ᾽ ἐρωτᾶτε" ἃ γὰρ οὗτοι μεμαρτυρήκασιν, οὐ- 

δεὶς ἐκείνων προσμεμαρτύρηκεν. ἐὰν δ᾽ ὀδύρωνται, τὸν πεπον- 
15 ϑότα ἐλεεινότερον τῶν δωσόντων δίκην ἡγεῖσϑε. ταῦτα γὰρ ἂν 

ποιῆτε, ἐμοί τε βοηϑήσετε καὶ τούτους τῆς ἄγαν κολακείας ἐπι- 
σχήσετε καὶ αὐτοὶ τὰ εὔορκα ἔσεσϑε ἐψηφισμένοι. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΚΩΤΙὝΑ͂ ΣΤΕΦΑΩΑΝΟΥ͂ 

ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΖΦΕΥΤΕΡΟΥ͂ ΖΟΓΟΥ. 

30 -ῶν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τῶν φϑασάντων τινὰ ἐπικατασκευά- 
ἕεται, ταὺ ἕτερα προσεισάγεται, εἰ καὶ παράνομον διαϑῆκαι. 

1129. ΔΗΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

Ἄν ΣΕ ΘΝ 

ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΏΩΝ Β. 

-. ἃ 

Ο. μὲν οὐκ ἀπορήσειν ἔμελλε Στέφανος οὑτοσὶ, ὅ τι ἀπολο- 
γήσεται περὶ τῆς μαρτυρίας, παράγων τῷ λόγῳ, ὡς οὐ πάντα 

μεμαρτύρηκε τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένα, καὶ ἐξαπατῶν 
5 ὑμᾶς, καὶ αὐτὸς σχεδόν τι ὑπενόουν, ὦ ἄνδρες δικασταί. πα- 
γνοῦργός τὲ γάρ ἔστι καὶ οἵ γράφοντες καὶ οἵ συμβουλεύοντες 
ὑπὲρ Φορμίωνος πολλοί" ἅμα τ᾽ εἶκός ἐστι τοὺς ἐγχειροῦντας 

πο πων 
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τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν καὶ τὴν ἀπολογίαν εὐθέως ὑπὲρ αὐτῶν 
μελετᾷν. ὅτι δὲ ἐν τοσούτῳ λόγῳ οὐδαμοῦ μάρτυρας παρέσχετο 10 
ὑμῖν, ὡς ἢ διατυϑεμένῳ τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ παρεγένετό που αὖ- 
τὸς ταύτην τὴν διαϑήκην, ὥστ᾽ εἰδέναι, ταῦτα ὅτι ἀντίγραφά 

ἐστιν ὧν ο πατήρ μου διέϑετο, ἢ αἀνοιχϑὲν εἶδε τὸ γραμματεῖον, 

ὅ φασι διαϑέμενον ἐκεῖνον καταλιπεῖν, ταῦτα συμμέμνησϑέ μοι. 15 

ἀλλὰ μὴν, ὁπότε μεμαρτύρηπεν, ἀντίγραφα εἶναι τῶν διαϑη- 
κῶν τῶν ΤΠ]ασίωνος τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένα, τὰς δια- 

ϑήκας μὴ ἔχων ἐπιδεῖξαι μήϑ᾽ ὡς ὁ πατὴρ διέϑετο ἡμῶν, μήϑ᾽ 

ὡς αὐτὸς οἷδε παραγενόμενος αὐταῖς διατιϑεμένου τοῦ πάτρὸός, 90 
πῶς οὐ περιφανῶς οὗτος ἐξελέγχεται τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκώς; 
εἰ τοίνυν πρόπλησίν φησιν εἶναι, καὶ μὴ μαρτυρίαν, οὐκ ἀλη- 

ϑῆ λέγει" ἅπαντα γὰρ, ὅσα παρέχονται εἰς τὸ δικαστήριον προ- 1180 
χαλούμενοι ἀλλήλους οἵ ἀντίδικοι, διὰ μαρτυρίας παρέχονται. 
οὐ γὰρ ἂν εἰδείηϑ᾽ ὑμεῖς, εἴτ᾽ ἐστὶν ἀληϑῆ, εἴτε ψευδῆ, ἅ 
φασιν ἕκάτεροι, εἰ μή τις καὶ τοὺς μάρτυρας παρέχοιτο" ὅταν 
δὲ παράσχηται, τούτοις πιστεύοντες, ὑποδίκοις οὖσι, ψηφίζεσϑε 5 
ἐκ τῶν λεγομένων καὶ μαρτυρουμένων, ἃ ἂν ὑμῖν δοκῇ δίκαια 
εἶναι. βούλομαι τοίνυν καὶ τὴν μαρτυρίαν ἐξελέγξαι, ὅτι οὐ 
πρύχλησίς ἐστι, καὶ ὡς ἔδει μαρτυρεῖν αὐτοὺς, εἴπερ ἐγίγνετο 
ἡ πρόκλησις, ὡς οὐκ ἐγίγνετο. Μαρτυροῦσι παρεῖναι πρὸς τῷ 10 
διαιτητῇ Τισίᾳ, ὅτε προὐκαλεῖτο Φορμίων ᾿“πολλόδωρον ἀνοί- 
γειν τὸ γραμματεῖον, ὃ παρεῖχεν ᾿ἡμφίων ὁ Κηφισοφῶντος κη- 
δεστὴς, ᾿“πολλόδωρον δ᾽ οὐκ ἐϑέλειν ἀνοίγειν. οὕτω μὲν ἂν 
μαρτυροῦντες ἐδύκουν ἀληϑῆ μαρτυρεῖν. ἀντίγραφα δὲ τῶν 15 
διαϑηκῶν τῶν Πασίωνος μαρτυρεῖν εἶναι τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ, 
ὃ παρείχετο Φορμίων, μήτε παραγενομένους ἐκείνῳ διατιϑεμέ- 
νῷ, μήτ᾽ εἰδότας, εἰ διέϑετο, πῶς οὐ περιφανῶς ἀναισχυντία 
δοκεῖ ὑμῖν εἶναι; ἀλλὰ μὴν, εἰ φησὶ Φορμίωνος λέγοντος πι- 20 

στεύειν ταῦτ᾽ ἀληϑὴ εἶναι, τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστι πιστεύειν τε 
λέγοντι τούτῳ ταῦτα καὶ κελεύοντι μαρτυρεῖν. οἵ δέ γε νόμον 
οὐ ταῦτα λέγουσιν, ἀλλ᾽, ἃ ἂν εἰδῇ τις καὶ οἷς ἂν παραγένη- 

τῶν πραττομένοις, ταῦτα μαρτυρεῖν κελεύουσιν ἐν γραμματείῳ 95 

γεγραμμένα, ἵνα μήτ᾽ ἀφελεῖν ἐξῇ μηδὲν μήτε προσϑεῖναι τοῖς 

γεγραμμένοις, ἀκοὴν δ᾽ οὐκ ἐῶσι ξῶντος μαρτυρεῖν , ἀλλὰ τε- 
᾿ϑνεῶτος, τῶν δὲ ἀδυνάτων καὶ ὑπερορίων ἐκμαρτυρίαν γεγρὰμ- 
μένην ἐν γραμματείῳ, καὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐπισκήψεως τήν τε1 181 
μαρτυρίαν καὶ ἐκμαρτυρίαν ἀγωνίξεσϑαι ἅμα, ἵν᾽, ἐὰν μὲν ἀνα- 

δέχηται ὃ ἐπμαρτυρήσας, ἐκεῖνος ὑπόδικος ἡ τῶν ψευδομαρτυ- 



214 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

᾿Ξ “" ι χω , Ὁ , «ὦ 
ριῶν, ἐὰν δὲ “μὴ ἀναδέχηται, οἵ μαρτυρήσαντες τὴν ἐκμαρτυ- 

, , ’, ΄ Α 3 ΕῚ Α ΄ 5 ρίαν. Στέφανος τοίνυν οὑτοσὶ, οὔτ᾽ εἰδὼς διαϑήκας καταλι- 
πόντα τὸν πατέρα ἡμῶν, οὔτε παραγενόμενος πώποτε διατιϑε- 

»" ς - μὰ μένῳ τῷ πατρὶ ἡμῶν, ἀκούσας δὲ Φορμίωνος, μεμαρτύρηκεν 
3 Ἁ “ - - 

ἀκοὴν ζῶντος τὰ ψευδῆ τε καὶ παρὰ τὸν νόμον. καὶ ταῦϑ' 
Ὡ 7 - , Η. 54 6σ' Ἰὼ ᾿ ΄ ᾽ ͵ 

10 ὁτν ἀληϑὴ λέγω, αὐτὸν υμῖν τὸν νομον ἀναγνώσεται. 

ΝΟΊΊΕΟΣΣ 

- -" δ 

᾿Ακοὴν εἶναν μαρτυρεῖν τεϑνεῶτος, ἐκμαρτυρίαν δὲ ὑπερο- 
9 

οίου καὶ ἀδυνάτου. 
ν ’ Ἁ 3 [{ [4 ; » »-" ὥς τοίνυν καὶ παρ᾽ ἕτερον νόμον μεμαρτύρηκεν, ἐπιδεῖ- 

5 δι ’ δ “τ Ὁ ΄ ΄ 2 ᾽’ὔ 3 

ἕαν ὑμῖν βούλομαι, ἵνα εἰδῆτε, οτι μεγάλων ἀδικημάτων οὐκ 
΄ 

15 ἔχων καταφυγὴν ὃ Φορμίων, πρόφασιν λαβὼν λόγῳ τὴν πρό- 
. - ΤΣ. δ)}ὴ7ήἮᾷΑ΄7ὰανἂν ΄ ΄ 

κλησιν, ἔργῳ αὐτὸς αὑτῷ μεμαρτύρηκε, προστησάμενος τούτους, 
Ἶ τ ξ ᾿ ᾿ “ δι᾿ ὧν οἵ μὲν δικασταὶ ἐξηπατήϑησαν, ὡς ἀληϑῆ τούτων μαο- 

3 Ἐ΄ χ ,: 

τυρούντων, ἐγὼ δὲ ἀπεστερήϑην ὧν ὁ πατήρ μον κατέλιπε χρη- 

40 μάτων καὶ τοῦ δίκην λαβεῖν περὶ ὧν ἀδικοῦμαι. μαρτυρεῖν γὰρ 
- δ. Κ' δι μὰ 3 - » 

οἵ νύμοι οὐκ ἐῶσιν αὐτὸν αὑτῷ οὔτ ἐπὶ ταῖς γραφαῖς οὔτ᾽ ἐπὶ 
» ,ὔ "2 - 3 5,.,): γε , , Ἄν λΆ 

ταῖς δίκαις οὔτ᾽ ἐν ταῖς εὐθύναις. ὁ τοίνυν Φορμίων αὐτὸς 
- πως εξ 3 

αὑτῷ μεμαρτύρηκεν, ὁπότε φασὶν οὗτοι ἀκούσαντες ἐκείνου 
Ὡς ΩΣ 3 τ 3 

95 ταῦτα μεμαρτυρηκέναι. ἵνα δὲ εἰδῆτε ἀκριβῶς, αὐτὸν τὸν νό- 
ἧι λὺν 

(ον μὸν ἀναγνῶϑι. 

ΝΟΜΙΜΟΣ. 

Τοῖν ἀντιδίκοιν ἐπάναγκες εἶναι ἀποκρίνασϑαι ἀλλήλοις τὸ 
ἐρωτώμενον, μαρτυρεῖν δὲ μή. 

{182 Σκχέψασϑε τοίνυν τουτονὶ τὸν νόμον, ὃς κελεύει ὑποδί- 
κοὺυς εἶναι τῶν ψευδομαρτυριῶν, καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι 
μαρτυρεῖ παρὰ τὸν νόμον. 

ΝΌΟΣ Ὁ Σ, 

Ἔστω δὲ καὶ ὑπόδικος τῶν ψευδομαρτυριῶν ὃ μαρτυρήσας 
5 αὐτοῦ τούτου, ὅτι μαρτυρεῖ παρὰ τὸν νόμον, καὶ ὁ προβαλόμε- 
νος κατὰ ταὐτά. 

Ἔπτ εὐ [αὐ κι ῳ δ, ὼω ί ᾿ ᾿ ὮΙ ὅτι τοίνυν κἂν ἀπὸ τοῦ γραμματείου γνοίη τις, ἐν ᾧ ἡ 
, [χ » ᾿ μαρτυρία γέγραπται, ὅτι τὰ ψευδῆ μεμαρτύρηκε" λελευκωμένον 
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7 ᾿ ᾿ ὶ " ᾿ ᾿ ι Α , 

τε γὰρ ἐστι καὶ οἴκοϑεν κατεσκευασμένον. καίτοι τοὺς μὲν τὰ 
" Ψ 

πεπραγμένα μαρτυροῦντας προσήπει οἴκοϑεν τὰς μαρτυρίας κα- 10 

τεσπευασμένας μαρτυρεῖν, τοὺς δὲ τὰς προκλήσεις μαρτυροῦντας 
" 3 

τοὺς ἀπὸ ταὐτομάτου προστάντας ἐν μάλϑῃ γεγραμμένην τὴν 
᾽, [.} “᾽ ᾿ Ἂ 93 »" »Ὕ .»." 

μαρτυρίαν, ἵνα, εἴ τι προσγράψαι ἡ ἀπαλεῖψαν βουληϑῇ, δὰ- 
Ε κ » » »" 

διον ἦν. οὐκοῦν κατὰ μὲν ταῦτα πάντα ἐξελέγχεται τὰ ψευδῆ 15 
᾿Ὶ ὅν ἫΝ τ δὰ 5 Ἢ 

μεμαρτυρηκὼς καὶ παρὰ τὸν νύμον. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν καὶ αὐτὸ 
“-“ ᾿] ὃ ὶξ δ Ω ὃ ὨΝγΞ δ ι δ »" ὃ ϑή ᾽ τοῦτο ἐπιδεῖξαν, ὡς οὔτε διέϑετο ὁ πατὴρ ἡμῶν διαϑήκην οὐ- 

ἃ ’ 8 . ΄ ΤΥ 4 ΄ ᾿ μον 9᾽ 
εἐμίαν, οὐ Οἱ νόμον ἑῶσιν. εἰ γὰρ τις ἔροιτο υμας, χα 

ν “ -»"ὝὝ - Ἂ » 

ὁποίους νύμους δεῖ πολιτεύεσϑαι ἡμᾶς, δηλον ὅτι ἀποκρίναισϑ' 20 

ἂν κατὰ τοὺς κειμένους. ἀλλὰ μὴν οἵ γε νόμον ἀπαγορεύουσι 
᾿ , δὰ χὰ ᾽ ᾿ ,. « ὠ Ἴν ι ᾿ ἌΝ ἐ ᾽ μηδὲ νόμον ἐπ᾽ ἀνδρὶ ἐξεῖναι ϑεῖναν, ἂν μὴ τὸν αὐτὸν ἐφ 

μω ᾽ ᾿ 3 » δ 4 ’ ἐγ ι » 3᾽ »" 
ἀπαᾶσιν «“ϑηναίοις. οὐκοῦν ὁ μὲν νόμος οὕὔὉτοσὶ τοῖς αὐτοῖς 

, ΄ »" 

νόμοις πολιτεύεσθαι ἡμᾶς κελεύει καὶ οὐκ ἄλλοις. ὃ δὲ πατὴρ 35 
Γ, ᾽ »" 

ἐτελεύτησεν ἐπὶ “υσνικήτου ἄρχοντος" ὁ δὲ Φορμίων .Αϑηναῖος 
᾿ μ 

ἐγένετο ἐπὶ Νικοφήμου ἄρχοντος, δεκάτῳ ἔτει ὕστερον, ἢ 0 
ι ο - “-ὠ᾽ Ξ5 ν ΨΊΝ 

πατὴρ ἡμῶν ἀπέϑανε. πῶς ἂν οὖν μὴ εἰδὼς ὁ πατὴρ αὐτὸν 
3 -» » »" “ϑηναῖον ἐσόμενον ἔδωκεν ἂν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, καὶ προε- 

, " μ Θ᾽ ὦ Φ ἭἋ »-» » - πηλάκισε μὲν ὧν ἡμᾶς, κατεφρόνησς δ᾽ ἂν τῆς δωρεᾶς ἧς παρ᾽ 1188 
δι Ἢ - ϑ΄ “ὃ. ᾿ ᾿ ΄ , ᾿ , 
ὑμῶν ἕλαβε, παρεῖδε δ᾽ ἂν καὶ τοὺς νόμους; ποτερὰ δὲ καλλιον 
- » » οἷς, - “ 3 , ἦν αὐτῷ ζῶντι πρᾶξαι ταῦτα, εἴπερ ἠβούλετο, 1) ἀποϑανόντα 

, -" [ ᾽ , ψ 3 ᾿ Ἁ "τ νὰ " [ 
διαϑῆκας καταλιπεῖν, ας οὐ κύριος ἣν; ἀλλα μὴν αὐτῶν τῶν 

΄ 5 ΄ ς 2 Ξ: ᾿ , 
νύμων ἀκούσαντες γνώσεσϑε, ὡς οὐ κύριος ἣν διαϑέσϑαι. λεὲ- 

’ 

γε τὸν νύμον. 

ΝῸΟΜΜΟΣΣ; 

“Ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο, ὥστε μήτε ἀπειπεῖν, μήτ᾽ ἐπιδικά- 

φφέϑεν:. ὅτε Σύλων εἰσίει τὴν ἀρχὴν, τὰ ξαυτοῦ διαϑέσθαι 

εἶναι, ὕπως ἂν ἐϑέλῃ, ἂν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι ἄῤῥενες, ἂν 10 

μὴ μανιῶν, ἢ γήρως, ἢ) φαρμάκων ; ἢ νύσου ἕνεπεν, ᾿ γύχϑε- 

χὺ πειϑόμενος, ἢ ὑπὸ τῶν του παρανύμων, ἢ ὑπ᾽ ἀνάγκης, ἢ 

ὑπὸ δεσμοῦ καταληφϑείς. 

Τοῦ μὲν νόμου τοίνυν ἀχηκόατε, ὃς οὐκ ἐᾷ διαϑήκας δια- 

ϑέσϑαι, ἐὰν παῖδες ὦσι γνήσιοι. οὗτοι δέ φασι ταῦτα διαϑέ- 16 

σϑαι τὸν πατέρα. ὡς δὲ παρεγένοντο , οὐκ ἔχουσιν ἐπιδεῖξαι. 

ἄξιον δὲ καὶ τοῦτο ἐνθυμηϑῆναι, ὅτι, ὅσοι μὴ ἐπεποίηντο, 

ἀλλ᾽ ἦσαν περυκότες γνήσιοι, τούτοις ὁ νύμος δίδωσιν, ἐὰν 

ἄπαιδες ὦσι, διαϑέσϑαι τὰ ξαυτῶν. ὁ τοίνυν πατὴρ ἡμῶν ἐπε- 20 
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- 3 : »" -»“ 

ποίητο ὑπὸ τοῦ δήμου πολίτης, (ὥστε οὐδὲ κατὰ τοῦτο ἐξῆν 
ΞὉϑὁ »ν - ι Ξ αὐτῷ διαϑέσϑαν διαϑήχην, ἄλλως τε καὶ περὶ τῆς γυναικὸς, ἧς 
κκ« ὥ 2 - ΄ 5 “Ὁ 3 δ αι ᾿ 

οὐδὲ κύριος ἐκ τῶν νύμων ἣν;,)} παῖδές τε ἦσαν αὐτῷ. σκέψα- 
5' “ ς 

25 σϑε δὲ καὶ διότι οὐδ᾽ ἂν ἄπαις τις ῃ κύριός ἐστι τοῦ τὰ αὖ- 

τοῦ διαϑέσϑαι, ἐὰν μὴ εὖ φρονῇ νοσοῦντα δὲ, ἢ φαρμακῶν- 
“ Ἃ σ »" Ἥ 

τὰ, ἢ γυναικὶ πειϑόμενον, ἢ ὑπὸ γήφως, ἢ ὑπὸ μανιῶν, ἢ 
ὑπὸ ἀνάγχης τινὸς καταληφϑέντα ἄκυρον κελεύουσιν εἶναν οἵ 

νόμοι. σχοπεῖτε δὲ, εἰ δοκοῦσιν ὑμῖν εὖ φρονοῦντος ἀνδρὸς 
1134 εἶ εἶναι, διαϑήκας ὥς φασι διαϑέσϑαν οὗτοι τὸν πατέρα. μὴ πρὸς 

᾿, - 

ἀλλο δὲ παράδειγμα σκέψησθϑε, ἢ πρὸς τὴν μίσϑωσιν, εἰ δοκεῖ 
δον ΠΑΡ: 3 [5 ξ τ ὑμῖν ἀκόλουθον εἶναι, ᾧ τὴν τέχνην μὴ ἐξουσίαν δοίη ἐν τῷ 

ε -" δ» » ΄ ᾿ - » ἂν 

αὐτῷ ἡμῖν ἐργάζεσθαι, τούτῳ τὴν γυναῖκα δοῦναι τὴν ξαυτοῦ 
» » Ο΄ » 

καὶ τῶν παίδων ἐᾶσαι κοινωνὸν αὐτῷ γενέσϑαι. καὶ μὴ ϑαυμαζε- 

τε, εἰ τἄλλα σκευωρουμένους αὐτοὺς τὰ ἐν τῇ μισϑώσει τοῦτο 
παρέλαϑεν. ἴσως μὲν γὰρ οὐδὲ προσεῖχον ἄλλῳ οὐδενὶ, ἢ τῷ ΒΕΈΡΟΌΕ,.- ΞΡ Ὁ θοσειχ ᾳ ᾽ς ἢ τῷ 

. , ΡῚ »" » ι 

10 τὰ χρήματα ἀποστερῆσαν καὶ τῷ προσοφείλοντα τὸν πατέρα ἐγ- 
΄ ἂ 3 ᾿ ")ς" 5. ΄“ ἂ 2 [χὰ - 

γράψαι" εἶτα οὐδὲ ἐδόκουν ἐμὲ οὕτω δεινόὸνσε ἔσϑαι, ὥστε ταῦτα 
ἐν. ,᾿ ᾿] ΄ » 

ἀκριβῶς ἐξετάσαι. σκέψασϑε τοίνυν καὶ τοὺς νόμους, παρ᾽ ὧν 
-» 3 » 

κελεύουσι τὰς ἐγγύας ποιεῖσϑαν, ἵν᾽ εἰδῆτε καὶ ἐκ τούτων, ὡς 
16 , ξ ΄ ᾿ ΄ ᾿ ψ " 

5. χατεσκευασμένης διαϑήκης ψευδὴς μᾶρτυς γέγονε «Στέφανος οὔ- 

τοσί. λέγε. 

ΝΟ ΘἽἿΣ, 

Ἣν ἂν ἐγγυήσῃ ἐπὶ δικαίοις δάμαρτα ᾿εἶναν ἢ πατὴρ, ἢ 
ἀδελφὸς ὁμοπάτωρ, ἢ πάππος ὁ πφὸς παέρδας ἐκ ταύτης εἶναι 
παῖδας (ὐηδίθμο, ἐὰν δὲ μηδεὶς ῇ τούτων, ἐὰν μὲν ἐπίκληρός 

30 τις ἢ, τὸν κύριον ἔχειν" ἐὰν δὲ μὴ ῇ, ὅτῳ ἂν ἐπιτρέψῃ »,. τοῦ-. 

τον κύριον εἶναι. 
Οὗτος μὲν τοίνυν ὃ νόμος οὖς ἐποίησε κυρίους εἶναι, 

ἀκηκύατε. ὅτι δ᾽ οὐδεὶς ἦν τούτων τῇ μητρὶ, οἱ ἀντίδιποί μοι 
αὐτοὶ μεμαρτυρήκασιν" εἰ γὰρ ἦν, παρείχοντ᾽ ἄν. ἢ μάφτυρας 

45 μὲν ψευδεῖς οἴεσϑ᾽ ἂν παρασχέσθαι καὶ διαϑήκας.: οὐκ οὔσας, 

ἀδελφὸν δὲ ἢ πάππον ἢ πατέρα οὐκ ἄν, εἴπερ ἦν δυνατὸν; 

ἕνεκα χρημάτων; ὁπότε τοίνυν μηδεὶς φαίνεται ζῶν τούτων, 
τότε ἀνάγκη ἐπίκληρον τὴν μητέρα ἡμῶν εἶναι. τῆς τοίνυν 

1188 ἐπικλήρου σκοπεῖτε τίνας κελεύουσιν οὗ νόμοι κυρίους εἶναι. 
λέγε τὸν νύμον. 
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ΝΟΜΙΜΟ Σ. 

“ ς 
Καὶ ἐὰν ἐξ ἐπιπλήρου τιρ γένηται ἅμα καὶ ἡβήσῃ ἐπὶ δίε- 

τες, πρατεῖν τῶν χρημύώτων, τὸν δὲ σῖτον μετρεῖν τῇ μητρί. 5 
- ᾿ -" , 

Οὐκοῦν ὃ μὲν νόμος κελεύει τοὺς παῖδας ἡβήσαντας πυ- 

ρίους τῆς μητρὸς εἶναι, τὸν δὲ σῖτον μετρεῖν τῇ μητρί. ἐγὼ δὲ 
-»" βιχ δι [κ Ω ΄ 

φαίνομαι στρατευύμενος καὶ τριηραρχῶν ὑμῖν. ὅτε οὗτος συνῴκη- 
» »"» , τὰ 

σε τῇ!μητρί. ἀλλὰ μὴν, ὅτι ἐγὼ μὲν ἀπεδήμουν τριηραρχῶν, τετε- 10 
λευτήκει δ᾽ ὃ πατὴρ πάλαι, ὅτε οὗτος ἔγημε, τὰς δὲ ϑεραπαί- 

τὰ ὄχι δ ἡ ὑ5...4 " 2 - ͵΄ , Ἴ 
νας αὐτὸν ἐξήτουν, καὶ ἠξίουν περὶ αὐτοῦ τούτου βασανίζεσϑαι 

δ. οἋ 2 ῳ 9 3 Ὶ Α κ ν Δ ΄ 

αὑτὰς, εἰ ταῦτ᾽ ἀληϑὴ ἐστὶ, καὶ ὡς προεκαλουμὴην, λαβὲ μου 

τὴν μαρτυρίαν. 

ΜΑΡΤΥΡΊΙ ΔΑ. 15 

Μαρτυροῦσι παρεῖναι, ὕτε προὐκαλεῖτο ᾿Απολλόδωρος 
Φορμίωνα, ὕτε ἠξίου ἀποδοῦναν ᾿“πολλόδωρος Φορμίωνα τὰς 
ϑεραπαίνας εἰς βάσανον, εἰ μή φησι Φορμίων καὶ πρύτερον 
διεφϑαρκέναι τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν, πρὶν οὗ ἀποφαίνει Φορ- 
μίων γῆμαι, ἐγγυησάμενος αὐτὴν παρὰ Πασίωνος. ταῦτα δὲ 90 

προκαλουμένου ᾿Απολλοδώρου οὐκ ἠϑέλησε Φορμίων παραδοῦ- 

ναν τὰς ϑεραπαίνας. 

Τὸν τοίνυν νόμον ἐπὶ τούτοις ἀνάγνωθι, ὃς κελεύει ἐπι- 

δικασίαν εἶναι τῶν ἐπικλήρων ἁπασῶν, καὶ ξένων καὶ ἀστῶν, 95 

καὶ περὶ μὲν τῶν πολιτῶν τὸν ἄρχοντα εἰσάγειν καὶ ἐπιμελεῖ- 
σϑαι, περὶ δὲ τῶν μετοίκων τὸν πολέμαρχον, καὶ ἀνεπίδικον 
(ἡ ἐξεῖναν ἔχειν μήτε κλῆρον μήτε ἐπίκληρον. 

ΝΟΜΜἝΟΣ. 1186 

Κληροῦν δὲ τῶν κλήρων καὶ ἐπικλήρων, ὅσοι εἰσὶ μῆνες 

πλὴν τοῦ Σπιροφοριῶνος, ἀνεπίδικον δὲ κλῆρον μὴ ἔχειν. 
Οὐκοῦν αὐτὸν, εἴπερ ἐβούλετο ὀρϑῶς διαπράττεσϑαν, λα- 

χεῖν ἔδει τῆς ἐπικλήρου, εἴτε κατὰ δόσιν αὐτῷ προσήπει᾽, εἴτε 5 
κατὰ γένος, εἰ μὲν ὡς ὑπὲρ ἀστῆς, πρὸς τὸν ἄρχοντα, εἰ δὲ 

ὑπὲρ ξένης, πρὸς τὸν πολέμαρχον, καὶ τότε, εἴπερ τι λέγειν 
εἶχε δίκαιον, πείσαντα ὑμῶν τοὺς λαχόντας μετὰ τῶν νόμων καὶ 
τῆς ψήφου κύριον εἶναι, καὶ μὴ αὐτὸν αὑτῷ νόμους ἰδίους ϑέ- 10 
μενον διαπράξασθαι, ἃ ἐβούλετο. σκέψασϑε δὲ καὶ τονδὶ τὸν 
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Υ ᾿ τι , }] “4 τι Ἃ , » 

γψομον, ὃς ελευεν τὴν διαϑήχην, ἣν ἂν παίδων ὄντων γνη- 
, φΦ κ ’ κι 3 ’ “ ν Π ἣν -" 

σίων ὁ πατὴρ διάϑηται, ἐὰν ἀποϑάνωσιν οἱ παῖδες, πρὶν ἡβῆ- 

σαι, κυρίαν εἶναι. 

15 Ν ΟΜΟ ΟΣ 

Ὕ τι ἄν, γνησίων ὄντων υἱῶν, ὁ πατὴρ διάϑηται, ἐὰν 
ἀποθάνωσιν οἱ υἱεῖς, πρὶν ἐπὶ δίετες ἡβᾶν, τὴν τοῦ πατρὸς 
διαϑήκην κυρίαν εἶναι. 

Οὐκοῦν, ὁπότε ζῶσιν, ἄκυρος μὲν ἡ διαϑήκη ἐστὶν, ἦν 
90 φασιν οὗτοι τὸν πατέρα καταλιπεῖν. παρὰ πάντας δὲ τοὺς νό- 

μοὺς μεμαρτύρηκε Στέφανος οὑτοσὶ τὰ ψευδῆ, ὡς ἀντίγραφά 
ἐστι τῆς διαϑήκης τῆς Πασίωνος. πῶς γὰρ σὺ οἶσϑα; καὶ ποῦ 

παραγενόμενος διατιϑεμένῳ τῷ πατρί; κακοτεχνῶν δὲ φαίνῃ πε- 
95 ρὲ τὰς διαϑήκας, τὰ ψευδῆ μὲν αὐτὸς μαρτυρῶν ἑτοίμως, κπλέ- 

στῶν δὲ τὰς ἀληϑεῖς μαρτυρίας, ἐξαπατῶν δὲ τοὺς δικαστὰς, 

συνιστάμενος δ᾽ ἐπὶ ταῖς δίκαις. οἱ δὲ νόμοι καὶ περὶ τῶν τοι- 

οὕτων γραφὴν πεποιήκασι. καί μοι ἀνάγνωθϑι τὸν νόμον. 

1187 ΝΟΟΟΘΌΣ 

᾿Εάν τις συνιστῆται, ἢ συνδεκάζῃ τὴν ᾿Ἡλιαίαν ἢ τῶν δι- 
᾿ ἐδδ ἴα ΄ Ἢ ι ᾿ Ὁ: » ΄ 

καστηρίων τι τῶν ᾿Αϑήνῃσιν ἡ τὴν βουλὴν, ἐπὶ δωροδοκίᾳ χρή- 
ι κ᾿} , Ἃ -»" ΄ 

ματὰ διδοὺς ἡ δεχόμενος, ἡ ἑταιρίαν συνιστῇ ἐπὶ καταλύσει 

5 τοῦ δήμου, ἢ συνήγορος ὧν λαμβάνῃ τὰ χρήματα ἐπὶ ταῖς δί- 
-" ᾿. ΓῚ 

καὶς ταῖς ἰδίαις ἢ δημοσίαις, τούτων εἶναι τὰς γραφὰς πρὸς 
τοὺς ϑεσμοϑέτας. 

᾿Ηδέως ἂν. τοίνυν ὑμᾶς ἐροίμην ἐπὶ τούτοις ἅπασι, κατὰ 
΄ ἢ -» 

ποίους νόμους ὀμωμοκότες δικάζετε, πότερα κατὰ τοὺς τῆς πό- 
Ἃ ᾽ τι ᾿ ἥν δὰ » , " , 

10 λεῶς, ἢ καϑ' οὖς Φορμίων αὐτῷ νομοϑετεῖ. ἐγὼ μὲν τοίνυν 
- . 3 Ὁ 

τούτους παρέχομαι ὑμῖν, καὶ ἐξελέγχω αὐτοὺς ἀμφοτέρους πα- 
- ΄ ΓΎΆῃ., φαβεβηπκότας, Φορμίωνα μὲν ἐξ ἀρχῆς ἀδικήσαντα ἡμᾶς καὶ 

ἀποστερήσαντα τὰ χρήματα, ἃ ὃ πατὴρ ἡμῖν κατέλιπε καὶ ἐμί- 
15 σϑωσε τούτῳ μετὰ τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἐργαστηρίου, Στέφα- 

νον δὲ τουτονὶ τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκότα καὶ παρὰ τὸν νόμον. 
ἄξιον τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τόδε ἐνθυμηϑῆναι, ὅτι 

Ὶ - 3 ξ " διαϑηκῶν οὐδεὶς πώποτε ἀντίγραφα ἐποιήσατο, ἀλλὰ συγγραφῶν 
Α ͵ - »" » ΄ 

50 μὲν, ἵνα εἰδῶσιν καὶ μὴ παραβαίνωσι, διαϑηκῶν δὲ οὔ. τούτου 
Ἁ [} ἢ ᾿ 7) . -»" κι 

γὰρ ἕνεκα καταλείπουσιν οἵ διατιϑέμενοι, ἵνα μηδεὶς εἰδῇ» α 

Κρ κου σΝ 
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διατίϑενται. πῶς οὖν ὑμεῖς ἴστε, ὅτι ἀντίγραφά ἔστι τῶν δια- 

ϑηκῶν τῶν Πασίωνος τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένα; δέο- 

μαι δ᾽ ὑμῶν ἁπάντων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἱκετεύω, βοη- 95 
ϑῆσαι μὲν ἐμοὶ, τιμωρήσασϑαι δὲ τοὺς ἑτοίμως οὕτω τὰ ψευδῇ 
μαρτυροῦντας, ὑπέρ τε ὑμῶν αὐτῶν καὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ δικαίου 
καὶ τῶν νύμων. 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΚΑ͂ΤΑ ΕΥ̓ΕΡΓΟΥ͂ 1188 
ΑΙ  ΕΝΗΣΕΒΟΤΟΥ 

ΠΡ ΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΔΟΓΟΎ. 

30 πειγομένων ᾿4ϑηναίων εἰς στρατείαν ναυτικὴν, ἐνέδει σκεύη 
τριηραρχιχά. καὶ γράφεται ψήφισμα, κατὰ τἄχος εἰσπράττειν 

» ΄ φ Ὗ Ἕ 

τοὺς ὀφείλοντας σκεύη τριηραρχικὰ τῇ πόλει. οὗτοι δὲ ἦσαν 
τῶν τετριηραρχηκύτων τινές. ἄλλος μὲν οὖν ἄλλους εἰσπράττειν 
ἐτάχϑη, ὁ δὲ νῦν τὸν λόγον λέγων Θεύφημον καὶ 4ημοχάρην. 
3 - ᾿ 5. τὼ ’ ͵ ᾿ ᾿ ΕΡῸ ὦ ᾿ 
ἀγνωμονοῦσι δὲ αὐτοῖς δίκην ἔλαχε καὶ εἷλε. καὶ ὁ μὲν Ζημο- 

χάρης ἀποδέδωκεν, ὃ δὲ Θεύφημος ἔτι μεϑοδευύμενος ἦν. ψηφι- 
᾿ ᾿ ν ἊΞ- ὥ Ἢ ͵ ΄ κὰν. ’ 

σαμένης δὲ τῆς βουλῆς, ὅτῳ τις ἂν δυνητὰν τρύπῷ, τοὺς ὀφεί- 10 

λοντας εἰσπράττειν, ἧκεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ Θεοφήμου οὗτος 
ὃ νῦν δικαζόμενος. ἐκ δὲ ἁψιμαχίας ἀλλήλοις ἐνέτειναν πληγὰς, 
καὶ αἰκίας κατ᾽ ἀλλήλων δίκας ἀπήνεγκαν, ἑκάτερος φάσκων 
τὸν ἕτερον ἄρξαι τῶν πληγῶν᾽ τοῦτο γὰρ ἦν ἡ αἰκία. πρότερος 15 
οὖν εἰσελϑὼν ὃ Θεόφημος παρέσχετο μάρτυρας Εὔεργον καὶ 
ἹΜνησίβουλον, τὸν μὲν ἀδελφὸν ὄντα ἑαυτοῦ, τὸν δὲ κηδεστήν. 

δ κ ΄ [χ2 ’ Α ΕῚ , - ᾿ 

οἵ δὲ ἐμαρτύρησαν, ὅτι Θεόφημος μὲν ἐβούλετο παραδοῦναν τὴν 

ἄνϑρωπον εἰς βάσανον τὴν παροῦσαν τῇ μάχῃ, ἵν᾽ εἴπῃ βασα- 90 

γιξομένη, πότερος ἤρξατο τῶν πληγῶν ταῦτα δὲ προκαλουμένου 
» ΄ Ἁ ΄ ᾿ ΄ 3 ’ 

τοῦ Θεοφήμου καὶ παραδιδόντος τὴν ϑεράπαιναν, οὐκ ἐδέξατο. 

τέλος οἱ μὲν δικασταὶ τῇ μαρτυρίᾳ πεισϑέντες ὑπὲρ Θεοφήμου 

τὴν ψῆφον ἔϑεντο" ὃ δὲ ἡττηϑεὶς τοῖς μάρτυσιν ὡς ἐψευσμέ- 11.299 
ψοιῖς δικάζεται. 



[Ὁ] [29] [--] 

4 ΠΜΜΟΣΣΘΌΣΑ ΟΣ ΤΣ 

ΚΑ4ΤΩ ΕΥ̓ΕΡΣΟΥ͂ ΚΑΤ ΝΗΣΙΌΟΤΟΟΥ 

ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΎΡΙΩΝ ΔΟΓΟΣ. 

-» » ᾿ εὐ ἐξ 

Πίωο- μον δοκοῦσιν οἵ νόμοι ἔχειν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὑπό- 
3. ρὰ 3 ΄ - , » » “3 

λοιπον ἀγῶνα ἀποδιδόντες ταῖς δίκαις τῶν ψευδομαρτυριῶν, ἵν᾽, 

εἴ τις μάρτυρας τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντας παρασχόμενος ἢ προ- 

5. χλήσεις μὴ γενομένας ἢ μαρτυρίας παρὰ τὸν νύμον μαρτυρηϑεί- 
σας ἐξηπάτησε τοὺς δικαστὰς, μηδὲν αὐτῷ πλέον γένηται, ἀλλ᾽ 
2 4 “ ’ δ. 3 ι ᾿ Ε] δ." Φα ἐπισκηψάμενος ταῖς μαρτυρίαις ὁ ἀδικηϑεὶς καὶ εἰσελθὼν ὡς ὑμᾶς 
ταὶ ἐπιδείξας περὶ τοῦ πράγματος τοὺς μάρτυρας τὰ ψευδὴ με- 

, ᾽ 

10 μαρτυρηπότας παρά τε τούτων δίκην λάβῃ καὶ τὸν προβαλύόμενον 
-νὝ -" - - 7 

ὑπόδικον ἔχῃ τῶν καποτεχνιῶν. καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν διώκοντι 
φΑ Ὁ Σ , διεὺν ’ 5. Ἃ ΄ -" [7 Α Α ᾿ η» ἐλάττω ἐποίησαν τὰ ἐπιτίμια, ἐὰν ἡττηϑῇ, ἵνα μὴ διὰ τὸ πλῆ- 

δ ΡΥ δὸς ἀποτρέποιτο διώκειν τοὺς μάρτυρας τῶν ψευδομαρτυριῶν ὁ 
3 , » , ΄ κ᾿ 16 αδικούμενος, τῷ δὲ φεύγοντι μεγάλας ἐπέϑηκαν τιμωρίας, ἐὰν 

ἰκ “ - -“Ἥ Α -Ὁ- 

ἁλῷ καὶ δοτῇ ὑμῖν τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκέναι. καὶ δικαίως, ὦ 
» δ "5 ᾿ τὰ 
ἄνδρες δικασταί" ὑμεῖς γὰρ εἰς τοὺς μάρτυρας βλέψαντες καὶ πὶ- 

τ Ξ Ξ Ὸ στεύσαντες οἷς ἂν οὗτοι μαρτυρήσωσι ψηφίζεσϑε. ἵνα οὖν μήϑ' 
Θ “« . «ὦ ᾿ » 3 - Α 

ὑμεῖς ἐξαπατᾶσθε, μήϑ᾽ οἵ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς ἀδικῶνταν, διὰ 
᾿ -»" 3 δυνδ -» . 1140 ταῦτα αὐτοὺς ὑποδίκους ἐποίησεν ὃ νομοϑέτης. δέομαν δὲ ὑμῶν 

2 3 2 -" , ᾽ 

κἀγὼ μετ΄ εὐνοίας μου ἀκροάσασϑαν περὶ τοῦ πρόγματος ἐξ ἀρ- 
» ΄ ο, ἦν: , :-»ν [χ ἀὼ “ἃ δ ΄ αἱ 

χῆς ἀπαντα, ἵνα ἐκ τούτων εἰδῆτε, ὅσα ἐγὼ τε ἡδιπηϑὴην κα 
, - κ -Ὁ- ΄ : 

ἐξηπατήϑησαν οἱ δικασταὶ, καὶ οὗτον τὰ ψευδῆ ἐμαρτύρησαν. 
’ κ᾿ 35 “" ΕῚ ΄ κ “"᾿ ι ’ " 3 

5 μάλιστα μὲν οὖν ἂν ἠβουλόμην μὴ ἔχειν τὰ πραγματα᾽ εἶ ὃ 
᾽ 3 , κ 

οὖν ἀναγκάζοι τις, πρὸς τοιούτους ἡδύ ἐστιν εἰσιέναι, εἰ μὴ 
ἂν ν » ΄ 

ἀγνῶτές εἰσιν ὑμῖν. νῦν δὲ πλείων μον λόγος ἔσται ἐξελέγχοντι 
,] Γ ᾿ ΒῈ Το Ἢ . ᾿ “ φ, ΦῸΣ ΗΠ ΠῚ τὸν τρύπον αὐτῶν, ἢ τὴν μαρτυρίαν ψευδῆ οὔσαν". περὶ μὲν 

" -»- ᾽' ᾽ 

10 γὰρ τῆς μαρτυρίας, ὅτι ψευδῆ μεμαρτυρήκασιν, αὐτοί μοι δο- 
- . 3 , - , κοῦσιν ἔργῳ ἐξελέγχειν αὐτὴν, καὶ οὐκ ἄλλους μὲ δεῖ μάρτυρας 

" - 3 ᾿ ᾽ ΄ 

παρασχέσϑαι ἢ αὐτοὺς τούτους. ἐξὸν γὰρ νῦν αὐτοὺς ἀἁπηλλα- 
΄ ῇ δὲ ὦ 

χϑαν πραγμάτων, καὶ μὴ κινδυνεύειν εἰσιόντας εἷς ὑμᾶς, ἔργῳ 
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βεβαιώσοντας, ὡς ἀλήϑης ἐστιν ἡ μαρτυρία, οὐκ ἠϑελήκασι 
-" .4) ’, 

παραδοῦναι τὴν ἄνθρωπον, ἣν μεμαρτυρήκασι προκαλέσασϑαν 

πρὸς τῷ διαιτητῇ Πυϑοδώρῳ ἐπ Κηδῶν παραδιδόναι ἕτοιμον 
᾿ ’ 3.» ϑην Ὁ Α Γ δ " , 

εἶναι Θεοφημον, ἠξίουν δ΄ ἐγὼ παραλαμβάνειν, ὡς οἱ μάρτυ- 
-»" » ’ - 

ρὲς ὑμῖν οἱ τότε παραγενόμενοι ἐμαρτύρησαν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, 
καὶ νυνὶ δὲ μαρτυρήσουσι᾽ καὶ Θεύφημος αὐτοῖς, ὡς ἀληϑῆ με- 

΄ 2 ᾿ ΒΩ ὦ , - 

μαρτυρηκόσιν, οὐκ ἐπεσκήψατο, οὐδ᾽ ἐπεξέρχεται τῶν ψευδο- 
ΡΑ͂ ᾽ Δ 3 -" »" 

μαρτυριῶν. σχεδὸν οὖν τι καὶ αὐτοί μοι ὁμολογοῦσιν ἐν τῇ 
’ὔ 2 , ’ , » ’ὔ 

μαρτυρίᾳ, ἐθέλειν με παραλαμβάνειν τὴν ἀνϑρωπον, Θεοφημον 
. ΄ ὰ .᾽ 2 

δὲ ἀναβάλλεσϑαι κελεύειν, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐϑέλειν. ἣν δ᾽ ἐγὼ μὲν ἠξίωσα 
» ν χ 

παραλαμβάνειν, Θεόφημος δὲ προὐκαλέσατο παραδοῦναι, ὡς οὗτοί 
ν 2 ἣν, ᾽ " - 

φασι, τὸ δὲ σῶμα οὐδεὶς εἶδε παρὼν οὔτε τότε πρὸς τῷ διαιτητῇ, 
2 ι » ’ . .᾿-3 Ψ« 3 » 

οὗτε πρὸς τῷ δικαστηρίῳ ὕστερον, οὐτ ἄλλοϑι οὐδαμοῦ παραδι- 

δόμενον, ἐμαρτύρησαν οἵ μάρτυρες οὗτοι, ὡς ἐϑέλοι παραδοῦ- 
, - 3 Ὗ 

ναι Θεύφημος καὶ πρόκλησιν προκαλοῖτο, ὠήϑησαν δὲ οἱ δικα- 
Ε: 3 . ς 

σταὶ, ἀληϑῆ εἶναι τὴν μαρτυρίαν, φεύγειν δέ με τὸν ἔλεγχον 
- ΄ » - 3 -» 

ἐκ τῆς ἀνθρώπου περὶ τῆς αἰκίας, ὁπότερος ἡμῶν ἦρξε χειρῶν 
- ΓΟ - " 3 “- ἀδίκων τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ αἰκία. πῶς οὖν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι 

; -» 

τούτους τοὺς μάρτυρας τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκέναι, οἵ γε οὐδὲ 
νῦν πῶ τολμῶσι τὸ σῶμα τῆς ἀνθρώπου παραδοῦναι, καϑὰ 
ἔφασαν προκαλέσασϑαν τὸν Θεόφημον καὶ ἐμαρτύρησαν αὐτῷ; 

καίτοι τὴν μὲν μαρτυρίαν ἐχρῆν ἔργῳ βεβαιοῦσϑαι, ὡς ἀληϑής 
᾽ ΄ - » 

ἐστι, καὶ τοὺς μάρτυρας ἀπηλλάχϑαν τοῦ ἀγῶνος, παραδόντος 
» - ᾽ ΄ 2 » 

τὸ σῶμα τῆς ἀνθρώπου, τὴν δ᾽ ἄνϑρωπον περὶ τῆς αἰκίας βα- 
ϑει Ἔ ΄ 

σανίζεσϑαι, ἐφ᾽ ἡ ἐγὼ διώκω δίκῃ τὸν Θεόφημον, ἐπειδὴ τότε 
᾿ ε δ 

οὐ παρέσχε, καὶ τὸν ἔλεγχον ἐξ ὧν ὁ Θεύφημος ἔλενε τότε ἐξαπα- 
τῶν τοὺς δικαστὰς, ἐκ τούτων γίγνεσϑαι. ἔφη γὸὼρ ἐν τῇ δίκῃ τῆς 
αἰκίας, τοὺς μὲν μάρτυρας τοὺς παραγενομένους καὶ μαρτυροῦν- 

τας τὰ γενύμενα ἐν γραμματείῳ κατὰ τὸν νύμον ψευδεῖς εἶναι 
ε -» 

χαὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ παρεσκευασμένους, τὴν δ᾽ ἄνθρωπον τὴν παρα- 
; »" 3 -" - ] ’ »" 3 “Ὄ 

γενομένην ἐρεῖν τἀληϑῆ, οὐκ ἐκ γραμματείου μαρτυροῦσαν, ἀλλ΄ ἐκ 
“- ΄ ι ἡ - 

τῆς ἰσχυροτάτης μαρτυρίας, βασανιζομένην, ὁπότερος ἦρξε χειρῶν 
3 μ] ι -“ Ὡ 

ἀδίκων. ἃ δὴ, τῷ λόγῳ τότε καταχρώμενος καὶ μάρτυρας παρε- 
, ὰ ᾿ - . - 

χύμενος τούτων, ἐξηπάτα τοὺς δικαστὰς, νῦν ἐξελέγχεται ψευδῆ 
, -» -" 3 3 -»" - 

ὄντα. τὸ γὰρ σῶμα τῆς ἀνθρώπου οὐ τολμᾷ παραδοῦναι, ἀλλὰ 
Βε ᾿ 3 ᾿ 

μᾶλλον προήρηται τὸν ἀδελφὸν καὶ τὸν κηδεστὴν ψευδομαρτυ- 
» κι » » » 

ριῶν ἀγωνίζεσϑαι, ἢ) παραδοῦναι τὸ σῶμα τῆς ἀνθρώπου, καὶ 
2 “2 

δικαίως ἀπηλλάχϑαι, καὶ μὴ διὰ λόγων καὶ δεήσεως, ἐὰν δύ- 
; » -" 3 ’ , - 

νῶνταν ἐξαπατήσαντες ὑμᾶς ἀποφεύγειν, πολλώκις ἐμοῦ προκα- 

15 

10 

90 

25 
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λεσαμένου, καὶ ἐξαιτήσαντος, τὴν ἄνθρωπον, καὶ τότε ἀξιοῦν- 
τος παραλειμβάνειν; καὶ μετὰ τὴν δίκην, καὶ ὅτε ἐξέτινον αὖ- 

10 τοῖς, καὶ ἐφ᾽ ἢ ἐγὼ δίκη τὸν Θεόφημον διώκω τῆς αἰκέας; 

καὶ ἐπὶ τῇ ἀναπρίσει τῶν ψευδομαρτυριῶν, καὶ τούτων οὐ προσ- 
ποιουμένων, ἀλλὰ λύγῳ μὲν μαρτυρούντων τὰ ψευδῆ, ἔργῳ 
δὲ οὐ παραδιδόντων τὴν ἄνϑρωπον᾽ εὖ γὰρ ἤδεσαν, ὅτι, βα- 

16 δανιζομένης αὐτῆς, ἐξελεγχϑήσονται ἀδικοῦντες, οὐκ ἀδικούμε- 

νοι. ὡς δὲ ταῦτα ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς 
μαρτυρίας. 

ΓΟ ΕΡ.ΡΟΙΗΙ 

9. - 

Ὅτι μὲν τοίνυν πολλάκις προκαλεσαμένῳ καὶ ἀξιοῦντι παρο- 
λαβεῖν τὴν ἄνϑρωπον οὐδεὶς παφεδίδου, μεμαρτύρηται ὑμῖν. ἵνα ἡ 

20 δὲ καὶ ἐκ τεκμηρίων εἰδῆτε, ὅτι ψευδῆ μεμαρτυρήκασι, δηλώσω 

ὑμῖν. οὗτοι γὰρ, εἴπερ ἀληϑῆ ἣν» ἅ φασι προκοθ μεθ να τὸν 

Θεόφημον, [καὶ] παραδιδόναν τὸ σῶμα τῆς ἀνθρώπου, οὐκ ἂν 

δήπου δύο μόνους μάρτυρας ἐποιήσατο κηδεστὴν καὶ ἀδελφὸν 
35 τἀληϑὴ μαρτυροῦντας, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἂν πολλούς. ἡ μὲν 

γὰρ δίαιτα ἐν τῇ ᾿Ηλιαίᾳ ἦν" οἱ γὰρ τὴν Οἰνηΐδα καὶ τὴν 
᾿Ερεχϑηΐδα διαιτῶντες ἐνταῦϑα κάϑηνται" τῶν δὲ τοιούτων προ- 
χκλήσεων, ὅταν τις τὸ σῶμα παραδιδῷ κομίσας, πολλοὶ προΐ- 
στανται ἐπακούοντες τῶν λεγομένων. ὥστε οὐκ ἂν ἠπόύρησαν 

1148 μαρτύρων, εἴπερ καὶ ὁπωστιοῦν ἀληϑὴς ἦν ἡ μαρτυρία. μεμαρ- 
τυρήκασι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐν τῇ αὐτῇ μαρτυρίᾳ, ὡς 
ἐγὼ οὐκ ἐθέλοιμι ἀναβαλέσϑαι, ὁ δὲ Θεόφημος κελεύοι, ἵνα μοι 

5 παραδοίη τὴν ἄνϑρωπον. ὡς δὲ οὐκ ἀληϑὲς τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐγὼ 
ὑμᾶς διδάξω. εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ τὸν Θεόφημον προὐκαλούμην 
ταύτην τὴν πρύκλησιν, ἣν μεμαρτυρήκασιν αὐτῷ, ἀξιῶν αὐτὸν 
τὴν ἄνϑρωπον παραδοῦναι, εἰκότως ἄν μοι τούτους τοὺς λό- 

10 γους ἀπεκρίνατο, ἀναβαλέσϑαι κελεύων τὴν δίαιταν εἰς τὴν ὕστέ- 
ραν σύνοδον, ἵνα κομίσῃ τὴν ἄνϑρωπον καὶ παραδῷ μοι. νῦν 
δὲ σεαυτὸν μεμαρτυρήκασιν, ὦ Θεύφημε, ἐϑέλειν παραδιδόναι 

᾿ Ν » - Ξ' 
τὴν ἄνϑρωπον., καὶ ἐμὲ μὴ ἐϑέλειν παραλαβεῖν. πῶς οὖν κύριος. 

15 μὲν ὧν σὺ τῆς ἀνθρώπου, μέλλων δὲ προκαλεῖσϑαι ταύτην τὴν 
πρόκλησιν, ἣν μεμαρτυρήκασί σοι, καταφεύγων δὲ εἰς τὴν ἄν- 

ϑρωπον, μέλλων δὲ προκαλεῖσθαι περὶ αἰκίας, ἄλλου δέ συι 
οὐδενὸς ὄντος μάρτυρος, ὡς ἐπλήγης ὑπ᾽ ἐμοῦ ἄρχοντος χειρῶν 
ἀδίκων, οὐχ ἧκες ἔχων τὴν ἄνϑρωπον πρὸς τὸν. διαιτητὴν, καὶ 
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-»" » 3 

παρεδίδους τὸ σῶμα παρούσης τῆς ἀνθρώπου, κύριός γε ὧν 90 

αὐτῆς, ἀλλὰ τὴν μὲν πρύλλησιν φιὴς προκαλέσασϑαι, τὴν δ᾽ 
2 2." 53 αν Ἔγπι) ΄ ι ι 
ἄνθρωπον οὐδεὶς εἶδε, δι΄ ἧς ἐξηπατησὰας τοὺς δικαστὰς, ψευ- 

δεῖς μάρτυρας παρεχύμενος, ὡς ἐθέλων παραδοῦναι; ἐπειδὴ τοί- 
νυν σοι τότε οὐ παρῆν ἡ ἄνθρωπος, ἀλλὰ πρότερον ἐσημάν- 
ϑησαν οἱ ἐχῖνοι, ὕστερον ἔστιν ὅπου ἤγαγες τὴν ἄνϑρωπον εἰς 
τὴν ἀγορὰν ἢ εἰς τὸ δικαστήριον; εἶ γὰρ μὴ τότε σοι παρε- 

Ὡ“ ΄ , , ᾿ ’ »" 
γένετο, ὕστερον δήπου ἔδει παραδιδόναν, καὶ μάρτυρας ποιεῖσϑαι, 

ὡς ἐθέλεις ἐν τῇ ἀνθρώπῳ τὸν ἔλεγχον γίγνεσθαι, καϑόάπερ{144 
προὐχαλέσω, προπλήσεώς τε ἐμβεβλημένης σοι καὶ μαρτυρίας, 
ς » , " “2 ΄ , ΜΠ 
ὡς ἤϑελες παραδιδόναι τὴν ἀνϑρωπον. μέλλων τοίνυν εἰσιέναι 

τὴν δίκην ἔστιν ὅπου τὴν ἄνθρωπον εἰσήγαγες πρὸς τὸ δικα- 
στήριον; καίτοι ἔδει αὐτὸν, εἴπερ ἀληϑῆ ἦν, ἅ φασιν αὐτὸν 5 
προκαλεῖσϑαι, πληρουμένων τῶν δικαστηρίων, κομίσαντα τὴν 
"» } ’ , ᾿ ᾽ ᾿, 

ἄνϑρωπον, λαβοντὰ τὸν κήρυκα, κελεύειν ἐμὲ, εἰ βουλοίμην, 

βασανίζειν, καὶ μάρτυρας τοὺς δικαστὰς εἰσιόντας ποιεῖσϑαι, 
ὡς ἕτοιμός ἐστι παραδοῦναι. νυνὶ δὲ λόγῳ ἐξαπατήσας, ψευδεῖς 10 
μαρτυρίας παρασχόμενος, οὐδέπω καὶ νῦν τολμᾷ παραδοῦναι 

τὴν ἄνϑρωπον, πολλάκις ἐμοῦ προκαλεσαμένου καὶ ἐξαιτήσαντος, 
ὡς οἱ μάρτυρες ὑμῖν οἵ παραγενόμενον μεμαρτυρήκασι. καί μοι 
ἀνάγνωϑι πάλιν τὰς μαρτυρίας. 

19 οι 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ͂Ι. 15 

Βούλομαι δ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὴν δίκην διηγή- 
σασϑαι, ὅϑεν ἐγένετό μοι πρὸς Θεόφημον, ἵνα εἰδῆτε, ὅτι οὐ 
μύνον ἐμοῦ ἀδίκως κατεδικάσατο τοὺς δικαστὰς ἐξαπατήσας, 

ἀλλὰ καὶ τῆς βουλῆς ἅμα τῶν Πεντακοσίων τῇ αὐτῇ ψήφῳ, 
καὶ ἄχυρα μὲν ἐποίησε τὰ δικαστήρια τὰ ὑμέτερα, ἄκυρα δὲ 90 
τὰ ψηφίσματα καὶ τοὺς νύμους, ἀπίστους δὲ τὰς ἀρχὰς πατέ- 
στησεν ὑμῖν καὶ τὰ γράμματα τὰ ἐν ταῖς στήλαις. ὃν δὲ τρύπον, 
ἐγὼ ὑμᾶς περὶ ἕνὸς ἑκάστου διδάξω. ἐμοὶ γὰρ πρὸς Θεύφημον 
συμβύλαιον μὲν οὐδὲν πώποτε πρότερον ἐν τῷ βίῳ ἐγένετο, οὔτ᾽ 95 
αὖ χῶμος ἢ ἔρως ἢ πότος, ὥστε διαφερόμενον περί τινὸς 
συλεονεκτήματος ἢ παροξυνόμενον ὑπὸ ἡδονῆς τινος ἐλϑεῖν ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν τὴν τούτου. ψηφισμάτων δὲ ὑμετέρων δήμου καὶ 
βουλῆς καὶ νόμου ἐπιτάξαντος, εἰσέπραξα τοῦτον, ὀφείλοντα τῇ 1140 
πόλει σκεύη τριηραρχικά. διότι δὲ, ἐγὼ ὑμῖν διηγήσομαι. ἔτυ- 
χεν, ἐκπλεουσῶν τριηρῶν, καὶ βοήϑεια ἀποστελλομένη διὰ τάχους. 
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ῇ 3 -" 5 Ἃ - - 3 3 Ἴ 5 σχεύη οὖν ἔν τῷ νεωρίῳ οὐχ ὑπῆρχε ταῖς ναυσὶν, ἀλλ᾽ ἔχοντες 
.» 3 , 5 3 ᾿ " Α ’ 3.2 - 

οἵ ὀφείλοντες οὐκ ἀπεδίδοσαν, πρὸς δὲ τούτοις οὐδ ἐν τῷ 
ἔῃ, 3 ᾽ Ν ᾿ ΄ Α , φ 

Πειραιεῖ ὄντα ἄφϑονα ὀϑονιὰ καὶ στυππιὰ καὶ σχοινία, οἷς 
" ’ ἰ , 3 

κατασκευάζεται τριήρης, ὥστε πρίασϑαι. γράφει οὖν Χαιρέδημος 
τὸ ψήφισμα τουτὶ, ἵνα εἰσπραχϑῇ τὼ. σκεύη ταῖς ναυσὶ καὶ 

10 σῶα γένηται τῇ πόλει. καί μοι ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα. 

ΦΨΦΗΦΙΣ Α. 

Τούτου τοίνυν τοῦ ψηφίόσματος γεγενημένου, ἡ μὲν ἀρχὴ 
-". , 

ἐπεκλήρωσε καὶ παρέδωκε τοὺς ὀφείλοντας τὰ σκεύη τῇ πόλει, 
» ζω - 32 

οἵ δὲ τῶν νεωρίων ἐπιμεληταὶ τοῖς τριηράρχοις τοῖς οὐκ ἐκπλέ- 

15 οὐσι τότε καὶ τοῖς ἐπιμεληταῖς τοῖς ἐν ταῖς συμμορίαις. ὃ δὲ 

νόμος ὃ τοῦ Περιάνδρου, καϑ᾽ ὃν αἵ συμμορίαι συνετάχϑησαν, 
ἠνάγκαζε καὶ προσέταττε τοὺς ὀφείλοντας παραλαβεῖν τὰ σκεύη. 
πρὸς δὲ τούτοις ἕτερον ψήφισμα δήμου ἠνάγκαζε τὸ πρὸς μέρος 

40 ἡμῖν διδύναι τῶν ὀφειλόντων ἕκαστον εἰσπρᾶξαι. ἔτυχον δὴ 

ἐγὼ μὲν τριηραρχῶν καὶ ἐπιμελητὴς ὧν τῆς συμμορίας, 4ημο- 
χάρης δὲ ὁ Παιανιεὺς ἐν τῇ συμμορίᾳ ὧν καὶ ὀφείλων τῇ πόλει 
σπεύη “μετὰ Θεοφήμου͵ ἜΡΕΤΟΒΕ; συνεριήραρχὸδ γενόμενος. γὲ. 

25 γθυμμένους οὖν αὐτοὺς ἀμφοτέρους ἐν τῇ στήλῃ ὀφείλοντας τὰ 

σκεύη τῇ πόλει ἡ ἀρχὴ παρολαβοῦσα παρὼ τῆς προτέρας ἀρχῆς 
ἡμῖν παρέδωκε κατά τε τὸν νύμον καὶ [κατὰ] τὰ ψηφίσματα. 

1146 ἐς ἀνάγκης οὖν ἦν μοι παραλαμβάνειν, ἐπεὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν 
δὲ ’»ν 3 

χρόνῳ πολλὰς τριηραρχίας τετριηραρχηκῶς ὑμῖν οὐδεπώποτε ἔλα- 

βον σκεύη ἐκ τοῦ νεωρίου, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἰδίᾳ παρεσκεύασμαν, 
Δ... .( ᾽ὕ [} - 27) ἢ ’ 2 Α Α ΄ " 
ποτε δέοι, ἵνα ὡς ἐλαχιστὰ πράγματα ἔχοιμι πρὸς τὴν πολιν 

6 τότε δὲ καὶ διὰ τὰ ψηφίσματα καὶ τὸν νόμον ἠναγκαζύμην παρα- 
΄ ς Ἢ κ, ἰδ ΦϑΩ Α ᾿ ΄ ιν ι ΄ 

λαμβάνειν. ὡς δὲ ταῦτ ἁληϑῆ λέγω; τουτων υμῖν τοὺς μὰρ- 

τυρας παφέξομαν τό τε ψήφισμα παὶ τὸν. νύμον, ἔπειτα τὴν 
ἀρχὴν αὐτὴν τὴν υρομρυνρϑεσημοι καὶ εἰσαγαγοῦσαν εἰς τὸ δικα- 

10 στήριον, εἶτα τοὺς ἔς τῆς συμμορίας, ἧς ἦν ἐπιμελητὴς καὶ 
͵ τριήραρχος. “καί μοι ἀνάγνωϑι. ᾿ 

ΝΟΜΟΣ. ΨΗΦΙΣΜΑ. ΜΑΡΤΎΥΡΙΑΙ. 

“Ὡς μὲν τοίνυν πολλή “μοι ἀνάγκη ἦν παραλαβεῖν τοὺς 
3 - κε -" 

15 ὀφείλοντας τῇ πόλει, τοῦ τε νόμου ἀκούετε καὶ τῶν ψηφισμά-, 
τὰ αν ὶ τ τ ἔν 

τῶν" ὡς δὲ καὶ παρέλαβον παρὰ τῆς ἀρχῆς, ὃ παραδοὺς ὑμῖν. 
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μεμαρτύρηκε. ᾿σχέψασϑαι δὴ ὑμᾶς εἶκός ἐστιν ἐξ ἀρχῆς, ὦ ἄν- 
ὃρες δικασταὶ, τοῦτο πρῶτον, πότερον ἐγὼ ἠδίκουν ὁ ἀναγκα- 

ζόμενος εἰσπρᾶξων τὸν Θεόφημον, ἢ Θεύφημος, ὃς ὀφείλων 

τῇ πόλει τὰ σκεύη πολὺν χρύνον οὐκ ἀπεδίδου. ἐὰν γὰρ καϑ᾽ 90 
ἕκαστον σκοπῆτε, εὑρήσετε τὸν Θεόφημον ἅπαντα ἀδικοῦντα, 
καὶ ταῦτα οὐχ ὑπ᾽ ἐμοῦ μόνον λύγῳ εἰρημένα, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ 
τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δικαστηρίου ψήφῳ κεκριμένα. ἐπειδὴ γὰρ 

παρέλαβον αὐτὸν ἐκ τῆς ἀρχῆς, προσελθὼν αὐτῷ πρῶτον μὲν 95 
ἀπήτουν τὰ σχεύη" ὡς δὲ τοῦτό μου εἰπόντος οὐκ ἀπεδίδου, 

ὕστερον αὐτῷ περιτυχὼν περὶ τὸν “ομῆν τὸν πρὸς τῇ πυλίδι 

προσεκαλεσάμην πρός τε τοὺς ἀποστολέας καὶ πρὸς τοὺς τῶν 147 

νεωρίων ἐπιμελητάς " οὗτοι γὰρ εἰσῆγον τότε τὰς διαδικασίας 

εἰς τὸ δικαστήριον τὰς περὶ τῶν σχενῶν. ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω, 

τούτων ὑμῖν μάρτυρας τοὺς χλητεύσαντας παρέξομαι. 

«40 τὶ ΩΣ. [5] 

τι μὲν τοίνυν προσεχλήϑη ὑπ᾽ ἐμοῦ, οἵ πκλήτορες μεμαρ- 
τυρήκασιν. ὡς δὲ εἰσήχϑη εἰς τὸ δικαστήριον, λάβε μοι τὴν 

μαρτυρίαν τῶν ἀποστολέων καὶ τῆς ἀρχῆς. 

ΡΣ Βυνά. 10 

Ὃν μὲν τοίνυν ὥμην πράγματα παρέξειν μοι 4 ἴρ᾽ μ μην πραγμ 9 μ Ἰμοχαφην 
, » - ; ᾽, 

τὸν Παιανιέα, πρὶν μὲν εἰσαχϑῆναι εἰς τὸ δικαστήριον, ἣν 
3 

ἀηδής" ἐπειδὴ δὲ εἰσήχϑη καὶ ξάλω, ἀπέδωκε τὸ καϑ' ξαυτὸν 
» - ν 3 3 - 

μέρος τῶν σκευῶν. ὃν δ᾽ οὐκ ἂν ὠήϑην εἰς τοσοῦτον πονη- 15 
-»" » ᾿ 2 » 

ρίας ἐλθεῖν, ὥστε τολμῆσαι δή ποτε τὴν πόλιν ἀποστερῆσαι τὰ 
σκεύη, εἰς τοσοῦτο δικῶν καὶ πραγμάτων προβέβηκε. καὶ παρὼν 
μὲν πρὸς τῷ δικαστηρίῳ, ὅτε εἰσήγετο, οὐδαμοῦ ἠντιδίκησεν, 
ιν 3 , δὺς ᾿ 3.» Ἵ , Ὕ, 

οὐδὲ ἀπεγράψατο διαδικασίαν πρὸς οὐδένα, εἴ τινά φησιν ἕτε- 
) κ ᾽ ι ι ’ 3 -Ὕ 93 - ᾽ 3 

ρον ἔχειν τὰ σκεύη, καὶ μὴ προσήπειν αὐτῷ ἀποδοῦναι, ἀλλ᾽ 20 
᾽» » » »" » - 

εἴασε καϑ᾽ ἑαυτοῦ ψῆφον ἐπαχϑῆναι" ἐπειδὴ δὲ ἀπῆλϑεν ἐκ τοῦ 
δικαστηρίου, οὐδὲν μᾶλλον ἀπεδίδου, ἀλλ᾽ ὥετο, ἐν μὲν τῷ 

παρόντι αὐτὸς ἐκποδὼν γενόμενος ἡσυχίαν ἕξειν, ἕως ἐγώ τε 
᾿ -» Φ 

ἐκπλεύσω καὶ αἵ νῆες καὶ χρύνος ἐγγένηται, καὶ ἐμὲ, ἃ οὗτος 25 
" » 3 - 

ὦφειλε σχεύὴ τῇ πόλει, ἀναγκασϑήσεσϑαι ἀποδοῦναι ἥκοντα 
ἐνθάδε, ἡ τῷ διαδόχῳ, ὃς ἂν ἔλϑῃ ἐκ τῆς συμμορίας ἐπὶ τὴν 
γοῦν. τί γὰρ ἂν καὶ ἀντέλεγον αὐτῷ, ψηφίσματα καὶ νόμους 

Τοωποδίλ. ἽΤοηι, 1. ἐὰ 
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ἰν “ » 1148 παρεχομένῳ, ὡς προσῆκον ἐμὲ εἰσπρᾶξαι τὰ σκεύη; ὃ δὲ Θεύ- 
φήμος, χρόνου ἐγγεγενημένου, ὁπότε αὐτὸν ἥκων ἀπατοίην, ἔμελλε 

ἢ ᾽ ΄ 

φήσειν ἀποδεδωκέναι καὶ τούτοις τεκμηρίοις καταχρήσεσϑαι, ὡς 
ΣΝ ω 2 » » 3 8, 

5 ἀποδέδωκε, τῷ καιρῷ καὶ τῇ χρείᾳ, καὶ ὡς οὐκ ἡλίϑιος ἦν, 
32 49 3 , 3Ξ3Ὁϑ»ϑ ν , εν, ρον. ἃ » 

οὐδ᾽ αὖ φίλος αὐτῷ γενόμενος οὐδὲ πώποτε, ὥστ᾽ ἐπισχεῖν. 
τί γὰρ ἄν ποτε καὶ βουλόμενος ἐγὼ, τριηραρχῶν μὲν τῇ πόλει, 
Ἕ κ " Ἃ - ’ , κ᾿ ’ 
Ἐπ βελήτης δὲ ὧν τῆς συμμορίας, κα λλ μώκς δὲ τοιούτων καὶ 

νόμου ὄντος, περὶ τὴν εἴσπραξιν ἐπέσχον ἂν τούτῳ; ταύτην τὴν 
10 διάνοιαν ἔχων ὃ Θεόφημος τότε μὲν οὐκ ἀπεδίδου τὰ σκεύη, 

ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἦν᾽ ὕστερον δὲ ὥετό μὲ ἀποστερήσειν, πρὸς δὲ 
τούτοις, εἰς ὕρκον καταφυγὼν, δαδίως ἐπιορκήσειν, ὅπερ καὶ 
“ , Ψε. 6 ε; ᾿ ͵ ι ᾿ , 
ἄλλοις πεποίηκε. δεινὴ γὰρ ἡ πλεονεξία τοῦ τρύπου περὶ τὰ διὰ- 

16 φορα, ὡς ἐγὼ ἔργῳ ὑμῖν ἐπιδείξω. ταῦτα γὰρ τὰ σκεύη ὀφεί- 
΄ »" ΄ Ε 2 

λων ὃ Θεύφημος τῇ πόλει εἰς ᾿ἀφαρέα ἀνέφερε λόγῳ, ἔογῳ δὲ 
3 ᾽ , τ Ἀδ ἃ ’ Ψ ο.λ “ Ε 

οὐκ ἀπεγράψατο πρὸς αὐτὸν διαδικασίαν, εὖ εἰδὼς, ὅτι ἐλεγ- 
3 

χϑήσεται ψευδόμενος, ἐὰν εἰσέλθῃ εἰς δικαστήριον. ὃ γὰρ ἄφα- 
90 φεὺς ἐξήλεγχεν αὐτὸν τιμὴν λογισάμενον αὑτῷ τῶν σκευῶν καὶ 

΄ 2 -“ »" 

λαβόντα παρ᾽ αὑτοῦ, ὅτε παρελάμβανε τὴν τριηραρχίαν. νῦν 
δέ φησι Δημοχάρει παραδοῦναι, καὶ δικάξεταν τοῖς παιδίοις τοῖς 

΄ ΄ » » ω 3.» 6 Δημοχάρους, τετελευτηκότος τοῦ “ἢημοχάρους. ὅτε δ᾽ ἔζη ὁ 4η- 
95 μοχάρης, οὐκ ἀπεγράψατο 'διαδικασίων πρὸς αὐτὸν ὁ Θεόφημος, 

εἰσπραττόμενος ὑπ᾽ ἐμοῦ τὰ σκεύη, ἀλλ᾽ ἠβούλετο ἐπὶ προφάσει 

χρόνου ἐγγενομένου ἀποστερῆσαι τὴν πόλιν τὰ σκεύη. ὡς δ᾽ 

ἀληϑῆ λέγω, ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

1149 ἹἹ ὉΡ' ΤΟ ΈΖΟΑΣ ν 

Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ πάντα ἐνθυμούμενος καὶ ἀκούων τὸν 

Θεόφημον τῶν πεπλησιακότων, οἷος εἴη περὶ τὰ διάφορα, καὶ 
οὐκ ἀπολαμβάνων τὰ σκεύη παρ᾽ αὐτοῦ, προσήειν πρός τε τοὺς 

5. ἀποστολέας καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, λέγων, ὅτε οὐκ 
ἀποδίδωσί μοι τὰ σχεύη ὃ Θεύφημος, ἃ ὦφλεν ἐν τῷ δικα- 
στηρίῳ. προσήεσαν δὲ καὶ οἵ ἄλλοι τριήραρχοι τῇ βουλῇ, ὅσοι 
μὴ παρελάμβανον παρὰ τῶν ὀφειλόντων τὰ σκεύη. καὶ πολλῶν 

10 λόγων γενομένων, ἀποκρίνεται ἡμῖν ἡ βουλὴ ψηφίσματι, ὃ ἀνα- 
γνώσεται ὑμῖν, εἰσπράττεσϑαι τρύπῳ, ᾧ ἂν δυνώμεϑα. 
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ΨΦΗΦΙΣΜά. 

Γενομένου τοίνυν τοῦ ψηφίσματος τούτου ἐν τῇ βουλῇ, 

καὶ οὐδενὸς γραφομένου παρανόμων, ἀλλὰ κυρίου ὄντος, προσ- 
ελϑῶν Ἐὐέφγῳ τούτῳ, τῷ ἀδελφῷ τοῦ Θεοφήμου, ἐπειδὴ τὸν 

Θεόφημον οὐχ οἷός τε ἦν ἰδεῖν, ἔχων τὸ ψήφισμα, πρῶτον μὲν 
ἀπήτησα τὰ σκεύη καὶ ἐκέλευσα αὐτὸν φράσαι τῷ Θεοφήμῳ " 

ἔπειτα διαλιπὼν ἡμέρας τινὰς, ὡς οὐκ ἀπεδίδου τὰ σκεύη, ἀλλ᾽ 

ἐχλεύαζέ με, παραλαβὼν μάρτυρας ἠρύμην αὐτὸν, πότερα μεμε- 

ρισμένος εἴη πρὸς τὸν ἀδελφὸν, ἢ ποινὴ οὐσία εἴη αὐτοῖς. ἀπο- 
κριψαμένου δέ μοι Εὐέργου, ὅτι νενεμημένος εἴη, καὶ χωρὶς 

οἰκοίη ὃ Θεόφημος, αὐτὸς δὲ παρὰ τῷ πατρὶ, πυϑύμενος, οὗ 
ὦκενι ὃ Θεύφημος, λαβὼν παρὰ τῆς ἀρχῆς ὑπηρέτην ἦλϑον ἐπὶ 
τὴν οἰκίαν τοῦ Θεοφήμου. καταλαβὼν δὲ αὐτὸν οὐκ ἔνδον ὄντα, 

ἐκέλευσα τὴν ἄνϑρωπον τὴν ὑπακούσασαν μετελϑεῖν αὐτὸν, ὕπου 
εἴη, ταύτην, ἣν μεμαρτυρήκασιν οὗτοι προκαλέσασϑαι τὸν Θεό- 

φημον παραδοῦναι, ἐγὼ δὲ ἐξαιτῶν οὐ δύναμαι παραλαβεῖν, 
ἵν᾽ ὑμεῖς τὴν ἀλήϑειαν πύϑησϑε, ὑπότερος ἦρξε χειρῶν ἀδίκων. 
ὡς δὲ ἀφιχνεῖται ὃ Θεύφημος, μετελϑούσης αὐτὸν τῆς ἀνϑρώ- 
που, ἀπήτουν αὐτὸν τὸ διάγραμμα τῶν σπευῶν, λέγων, ὅτι 
ἤδη περὶ ἀναγωγὴν εἴην, καὶ ἐδείκνυον τὸ ψήφισμα τῆς βουλῆς. 
ὡς δὲ ταῦτά μου λέγοντος οὐκ ἀπεδίδου, ἀλλὰ ἠπείλει καὶ ἔλοι- 
δορεῖτο, ἐκέλευσα τὸν παῖδα καλέσαι εἴ τινας ἴδοι τῶν πολιτῶν 
παριύντας ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἵνα μάρτυρές μοι εἴησαν τῶν λεγομέ- 

νων, καὶ ἠξίουν πάλιν τὸν Θεόφημον ἡ) αὐτὸν ἀκολουϑεῖν πρὸς 
τοὺς ἀποστολέας καὶ τὴν βουλὴν, καὶ, εἰ μή φησιν ὀφείλειν, 
ἐκείνους πείϑειν τοὺς παραδιδόντας τοὺς ὀφείλοντας καὶ ἀναγ- 

κάζοντας εἰσπράττειν, 1) ἀποδιδόναι τὰ σηξύη " εἰ δὲ μὴ, ἐνέχυρα 
ἔφην λήψεσϑαι κατά τὸ τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα. οὐδὲν 

δὲ ϑέλοντος αὐτοῦ τῶν δικαίων ποιεῖν, ἦγον τὴν ἄνϑρωπον 

ἑστηπυῖαν ἐπὶ τῇ ϑύρα, τὴν μετελϑοῦσαν αὐτόν. καὶ ὁ Θεόφη- 
μός μὲ ἀφῃρεῖτο. καὶ ἐγὼ τὴν μὲν ἄνϑρωπον ἀφῆκα, εἰς δὲ 
τὴν οἰκίαν εἰσήειν, ἵνα ἐνέχυρόν τι λάβοιμι τῶν σκευῶν" ἔτυχε 
γὰρ ἡ ϑύρα ἀνεῳγμένη, ὡς ἐξῆλθεν ὁ Θεόφημος, καὶ ἔτι ἤμελ- 
λὲν εἰσιέναι" καὶ ἐπεπύσμην αὐτὸν, ὅτι οὐκ εἴη γεγαμηκώς. 
εἰσιόντος δέ μου, παίει πὺξ ὃ Θεόφημος τὸ στόμα. καὶ ἐγὼ 
ἐπιμαρτυρησάμενος τοὺς παρόντας ἠμυνάμην. ὡς οὖν ἀληϑῆ 
λέγω, καὶ ἦρξε χειρῶν ἀδίκων ὃ Θεόφημος, οὐκ ἄλλοϑεν οἴομαι 
δεῖν τὸν ἔλεγχον γίγνεσθαι, η) ἐκ τῆς ἀνθρώπου, ἣν μεμαρτυ- 
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1151 φήκασιν οὗτοι οἵ μάρτυρες ὡς ἤϑελε Θεόφημος παραδιδόναι. 

ταύτῃ δὲ τῇ ΕΘΗ πρότερος εἰσελϑὼν εἰς τὸ δικαστήφιον, 

οὐ παραγραϊρομένου ἐμοῦ οὐδ᾽ ὑπομνυομένου διὰ τὸ καὶ πρό- 

τερύν ποτε ἐφ᾽ ἑτέρας ἡμὴ ταῦτά με βλάψαι, ἐξηπάτησε τοὺς 

5 δικαστὰς, λέγων. οὺς μὲν ἐγὼ παρεσχόμην μάρτυρας, ψευδῆ 

μοφεμμρῖν., τὴν δὲ ἄνϑρωπον ἐρεῖν τὰς ἀληϑείας βασανιζομένην. 

. οἷς δὲ τότε κατεχρῶντο λύγοις, νῦν αὐτοῖς ἐξελέγχονται ὑπεναν- 

,αἰα ποιοῦντες" τὴν γὰρ ἄνθρωπον οὐ δύναμαι παραλαβεῖν πολ- 

10 λάκις ἐξαιτήσας, ὡς μεμαρτύρηταν ὑμῖν. ἐπειδὴ τοίνυν τὴν 

ἄνθρωπον οὐ παρἀδιδύασιν ᾿ ἣν αὐτοὶ ἔφασαν προκαλέσασθαι, 

βούλομαι ὑμῖν καὶ τοὺς μάρτυρας ἐκώααμιν οἱ εἶδόν μὲ 

πρότερον πληγέντα ὑπὸ τοῦ Θεοφήμου. ἡ δ᾽ αἰκία τοῦτ᾽ ἔστιν, 

15 ὃς ἂν ἄρξῃ πρότερος χειρῶν ἀδίκων, ἄλλως τε καὶ κατὰ τὸν 

νόμον καὶ κατὰ τὰ ψηφίσματα τὰ ὑμέτερα εἰσπράττοντα. καί 

μοι ἀνάγνωϑι τὰ ψηφίσματα καὶ τὰς μαρτυρίας. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ. ἹΜΜΑΡΤΥΡΙΑ͂Ι. 

20 ᾿Ἐπειδὴ τοίνυν ἀφῃηρέϑην τὰ ἐνέχυρα ὑπὸ τοῦ Θεοφήμου 
χαὶ συνεκύπην, ἐλϑὼν εἰς τὴν βουλὴν τάς τε πληγὰς ἔδειξα 

χαὶ ὃ πεπονθὼς ἦν εἶπον, καὶ ὅτι εἰσπράττων τῇ πόλει τὰ 

σκεύη. ἀγανακτήσασα οὖν ἡ βουλὴ ἐφ᾽ οἷς ἐγὼ ἐπεπόνϑειν, 

95 καὶ ἰδοῦσά μὲ ὡς διεκείμην; καὶ ἡγησαμένη ὑβείσθαι οὐκ ἐμὲ, 

ἀλλ᾽ ξαυτὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν ψηφισάμενον καὶ τὸν νόμον 

τὸν ἀναγκάσωντα εἰσπράττειν τὰ σχεύη,, ἐκέλευεν εἰσαγγέλλειν μὲ 

καὶ τοὺς πρυτάνεις πφογράφειν αὐτῷ τὴν χρίσιν ἐπὶ δύο ἡμέ- 

1152 φὰς, ὡς ἀδικοῦντι καὶ διναμολύονυν τὸν ἀπόστολον, διότι τὰ 

σκεύη οὐκ ἀπεδίδου καὶ τὰ ἐνέχυρα ἀφείλετο καὶ ἐμὲ συνέκοψε 

τὸν εἰσπράττοντα καὶ ὑπηρετοῦντω τῇ πόλει. γενομένης τοίνυν 
τ τῆς κρίσεως τῷ Θεοφήμῳ ἐν τῇ βουλῇ κατὰ τὴν εἰσαγγελίαν, 

ἣν ἐγὼ εἰσήγγειλα, καὶ ἀποδοϑέντος λόγου ἐναπέῤμανν καὶ πρύ- 

βδην ἰδίᾳ ψονίδββένωον τῶν βουλευτῶν, ἑάλω ἐν τῷ βουλευτηρίῳ 

καὶ ἔδοξεν ἀδικεῖν. καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ διαχειροτονεῖν ἦν ἡ βουλὴ, 

10 πότερα δικαστηρίῳ παραδοίη, 2) ζημιώσειε ταῖς πεντακοσίαις, 
ὅσου ἦν κυρία κατὰ τὸν νόμον, δεομένων τούτων ἁπάντων καὶ 
ἱκετευόντων, καὶ τίνα οὐ προσπεμπόντων, καὶ τὸ διάγραμμα 
τῶν σκευῶν ἀποδιδόντων εὐθὺς ἐν τῇ βουλῇ, καὶ περὶ τῶν 

- , ᾽ , 2 ’ ᾿ , 
15 πληγῶν φασκόντων ἐπιτρέπειν ὦ ἔἐαν κελεύσω «ϑηναίων, συνε- 

΄ 

χώρησα, ὥστε τῷ Θεοφήμῳ πέυτε καὶ εἴκοσι δραχμῶν προστι- 

“πὰς... 
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μηϑῆναι. καὶ ταῦτα ὡς ἀληϑῆ λέγω, ὑμῶν τε δέομαι, ὅσοι 

ἐβούλευον ἐπ᾿ ᾿ΔΑγαϑοκλέους ἄρχοντος, φράζειν τοῖς παρακαϑη- 
δ 

. τὰ μ μ 

μένοις, καὶ ὅσους ἐδυνάμην ἐγὼ ἐξευρεῖν τῶν τότε βουλευοντων; 20 

μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. 

“πὰρ ΠΡ ΦΟΙΧΜΑΙ . 

Ἐγὼ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὕτως ἐπιεικὴς ἐγε- 

νύμην πρὸς τούτους. καίτοι τό γε ψήφισμα δημοσίαν τὴν οὐ- 

οίων ἐκέλευεν εἶναι, οὐ μόνον ὃς ἂν ἔχων σχεύη μὴ ἀποδιδῷ 

τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ ὃς ἂν ἰδίᾳ κτησάμενος μὴ πωλῇ" τοιαύτη 35 

γὰρ ἡ ἀπορία οὖσα συνέβαινε τότε ἐν τῇ πύλει σκευῶν. καί 

μον ἀνάγνωθι τὸ ψήφισμα. 

ΨΗΦΙΣΜΜόά. 

Καταπλεύσας τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς οὐδενὶ ἤϑελεν 
" » ω 

3 5 

ἐπιτρέπειν ὁ Θεύφημος περὶ τῶν πληγῶν ὧν ἔλαβον τότε ὑπ 115ῶ 

᾽ -» 
-" 

αὐτοῦ, προσεκαλεσάμην αὐτὸν καὶ ἔλαχον αὐτῷ δίκην αἰκίας. 

5 
᾿ 

» 

ἀντιπροσκαλεσαμένου δὲ καὶ ἐκείνου ἐμὲ, καὶ διαιτητῶν ἐχόντων 

Ἁ , Δ ΟἾ Ἃ, . 4 Ξ “ὦ ’ ο Ἢ , ὶ 

τὰς δίκας, ἐπειδὴ ἡ ἀποφανσις ἣν τῆς δίκης, ὁ μὲν Θεόφημος 5 

παρεγράφετο καὶ ὑπώμνυτο, ἐγὼ δὲ, πιστεύων ἐμαυτῷ μηδὲν 

3 - -" ’ - 

ἀδικεῖν, εἰσήειν εἰς ὑμᾶς. παρασχομένος δὲ ἐκεῖνος ταύτην τὴν 

Ν Γ' κι ,; 4 3 ᾿ , ἘΣ 2 ΕΣ , 

μαρτυρίαν, ἣν ἄλλος μὲν οὐδεὶς μεμαρτύρηκεν», ὁ ὃ ἀδελφὸς 

καὶ ὃ κηδεστὴς, ὡς ἐϑέλοι τὴν ἄνθρωπον παραδοῦναι, καὶ 10 
: ’ ᾿] 

προσποιούμενος ἄκακος εἶναι ἐξηπάτησε τοὺς δικαστάς. δέομαι 

2 -» , 
» 

δ᾽ ὑμῶν νυνὶ δικαίαν δέησιν, ἅμα μὲν δικάσαν περὶ τῆς μαρ- 

, ΄ ’ Ἃ 2 ᾿ “ Π Π »" 4 

τυρίας, πότερα ψευδής ἐστιν ἡ ἀληϑῆς, ἅμα δὲ περὶ τοῦ πρα- 

γματος ἐξ ἀρχῆς σκέψασθαι. ἐγὼ μὲν τοίνυν, εἰς ἃ οὗτος κατέ- 15 

φυγε τότε δίκαια, ἐκ τούτων οἴομαι δεῖν τὸν ἔλεγχον γενέσϑαι, 

» 3 
ιν 35. ., » " 

ἐκ τῆς ἀνϑρώπου βασανιζομένης , ὁπότερος ἠρξε χείρων ἀδί- “ 

-“ 
, Α - 

χων τοῦτο γάρ ἐστιν ἡ αἰκία. καὶ τοὺς μάρτυρας διὰ τοῦτο 

διώκω τῶν ψευδομαρτυριῶν, ὅτι ἐμαρτύρησαν ἐϑέλειν παραδι- 20 

δόναι τὸν Θεύφημον τὴν ἄνϑρωπον; οὐδαμοῦ τὸ σῶμα παρα- 
, -" - ΄ 

ἱ μ 

διδόντος, οὔτε τότε πρὸς τῷ διαιτητῇ ; οὔτε ὕστερον, πολλαπις 

»Ἥ Γ - 4 ᾽ ᾿ ᾽ -“ Π μῳ 

ἐμοῦ ἐξαιτήσαντος. διπλῆν οὖν αὐτοὺς ἔδει δοῦναν δίκην, τὺ 

τε ἐξηπάτησαν τοὺς δικαστὰς ψευδεῖς μαρτυρίας παρασχύμενοι, 

-" - 2 
" 

κηδεστοῦ καὶ ἀδελφοῦ, καὶ ὅτι ἐμὲ ἠδίκησαν, λειτουργουντὰ 25 

ὡ « 
- 

εἶ -" 

μὲν ὑμῖν προϑύμως, ποιοῦντα δὲ τὰ προσταττύμενα, ὑπηρετοῦντα 
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δὲ τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς ὑμετέροις. ὡς δὲ οὐκ΄ 
ἐγὼ μόνος παρέλαβον παρὰ τῆς ἀργῆς τοῦτον εἰσπράξασϑαι σκεύη 

1154 ὀφείλοντα τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ ἄλλον τῶν τριηράρχων ἕτέρου 

5 

10 

20 

᾿ Γ «" 1} 9 ΄ , 3 - κ 

εἰσεπράξαντο, οὖς παρέλαβον, ἀναγνωθϑί μον αὐτῶν τὰς μαρ- 
τυρίας. 

ΠΡ ΡΤ ΕΟ 

Βούλομαι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἃ πέπονθα ὑπ᾽ 
αὐτῶν διηγήσασϑαν ὑμῖν. ἐπειδὴ γὰρ ὦφλον αὐτοῖς τὴν δίκην, 
ἐφ᾽ ἧ τοὺς μάρτυρας τούτους διώκω τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκότας, 

1 κ -Ὁ- ΄ , ΕΩ -“. δ - 6 

προσελϑὼν τῷ Θεοφημῷ, μελλούσης μον ἤδη ἐξήκειν τῆς ὑπερ- 

ημερίας, ἐδεήϑην αὐτοῦ ἐπισχεῖν μον ὀλίγον χρόνον, λέγων 
ι 3 , [χ , - 393 , ΥΩ Β τὰς ἀληϑείας, ὅτι, πεπορισμένου τοῦ ἀργυρίου, ὃ ἤμελλον αὐ. 

τῷ ἐκτίνειν, συμβέβηκέ μοι τριηραρχία, καὶ ἀποστέλλειν διὰ 

τύόχους δεῖ τὴν τριήρη, καὶ ὃ στρατηγὸς ᾿4λκίμαχος ἀνάγεσϑαι 
Ν -"Ὕ": 3 "9 [4 »" 

ὕ κελεύει τὴν ναῦν" τὸ οὖν ἀργύριον τὸ πεπορισμένον ἐπὶ τῷ 
Θεοφήμῳ ἀποδοῦναι ἐνταῦϑα κατεχρησάμην. ἐδεόμην δ᾽ αὐτοῦ 
ΓΝ ΡΝ 
ἀναβαλέσϑαι τὴν ὑπερημερίαν, ἕως ἂν τὴν ναῦν ἀποστείλω. ὃ 

. 2 3 

δὲ δαδίως μοι καὶ ἀκάκως ἀποκρίνεται. Οὐδὲν κωλύει, ἔφη 
3),,42.». 2 »" " -» 2 , ’ ᾿ , 3 
αλλ ἐπειδὰν τὴν ναῦν ἁποστείλῃς, ποριζε καὶ ἐμοί. ἁποπρι- 

- » ΄ 3 

νωμένου δέ μοι ταῦτα τοῦ Θεοφήμου καὶ ἀναβαλομένου τὴν 
ο ΄ , »" 
ὑπερημερίαν, καὶ μάλιστά μου πιστεύσαντος τῇ τε ἐπισκήψει 

αι - - ᾽ » τῶν ψευδομαρτυριῶν χαὶ τῷ μὴ ἐϑέλειν αὐτὸν παραδοῦναν τὴν 
ἄνϑρωπον, ὡς οὐδὲν ἂν νεωτερίσαντος περὶ τἀμὰ, ἐγὼ μὲν, τὴν 

᾽ » - Ε] 

τριήρη ἀποστείλας, οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον πορίσας τὸ ἀρ- 
’ ᾿ διό ὦ , ΓῊΝ κ ’ 3 γύριον προσελϑὼν αὐτῷ ἐκέλευον ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἀκολου- 

Ω - “5 ἡ ώ 
ϑοῦντα κομίζεσϑαν τὴν καταδίκην. ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, 

ὅλῳ... δ 2 ἡ τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

115 ΡΤ ΡΙΜΗ 

8 

10 

Ὃ δὲ Θεόφημος, ἀντὶ τοῦ τὴν καταδίκην ἀπολαβεῖν ἀκὸ- 
λουϑήσας ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἐλϑών μου τὰ πρόβατα λαμβάνεν 
ποιμαινόμενα πεντήκοντα μαλακὰ καὶ τὸν ποιμένα μετ᾽ αὐτῶν 
καὶ πάντα τὰ ἀκόλουθα τῇ ποίμνῃ, ἔπειτα παῖδα διάκονον ᾧὑ- 
δρίαν χαλκὴν ἀποφέροντα ἀλλοτρίαν ἠτημένην, πολλοῦ ἀξίαν. 

καὶ ταῦτα ἔχουσιν οὐκ ἐξήρκεσεν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπεισελϑόντες εἰς 

τὸ χωρίον, (γεωργῶ δὲ πρὸς τῷ ἱπποδρόμῳ, καὶ οἰκῶ ἐνταῦϑ᾽ 
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» ν 5 τε 

ἦκ μειρακίου,) πρῶτον μὲν ἐπὶ τοὺς οἰκέτας ἡξαν" ὡς δὲ οὐ. 
“ 3 Ἁ 4 “Ὁ Ἥ 3 ΄ “ ΤΣ 

τοῦ διαφεύγουσιν αὐτοὺς καὶ ἄλλος ἄλλῃ ἀπεχώρησεν, ἔλϑοντες 

Ἁ ἷ ’ 
-" 

εἰς τὴν οἰκίαν καὶ καταβαλόντες τὴν ϑύραν τὴν εἰς τὸν κῆπον 

, ν᾽» ’ δ ἣ δ᾿ ν᾿ ι ς ͵ ι 

φέρουσαν Εὔεργος τε οὐτοῦ!, 0 ἀδελφὸς ὁ Θεοφήμου, καὶ 

, [ν 
»"Ἣ 

᾽ 

Μνησίβουλος, ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ, οἷς οὐδεμίαν δίκην ὠφλή- 15 

χειν, οὐδὲ προσῆκεν αὐτοῖς ἄπτεσϑαι τῶν ἐμῶν οὐδενὸς, εἰσ- 

, - 
- 

ελθόντες ἐπὶ τὴν γυναῖκά μου καὶ τὰ παιδία ἐξεφορήσαντο, 
Ὕ δ , ΄ Ψ - 

ὅσα ἔτι ὑπύλοιπά μοι ἦν σκεύη ἐν τῇ οἰκίᾳ. ᾧοντο μὲν γὰρ 

᾽ » ͵ 
« γ᾽ Ξ 

οὐ τοσαῦτα μόνον λήψεσϑαι, ἀλλὰ πολλῷ πλείω, τὴν γὰρ οὐ- 20 

, 
“ 

3 ΨΙΓἊ 

σάν μοί ποτε κατασκευὴν τῆς οἰκίας καταλήψεσϑαι᾽ ἀλλ᾽ ὑπὸ 

-» » - 2 -ρδ - δι» 

τῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν εἰσφορῶν καὶ τῆς πρὸς ὑμᾶς φιλοτι- 

᾿Ὶ 
“-“- “ 

᾽ 

μίας τὰ μὲν ἐνέχυρα κεῖταν αὐτῶν, τὰ δὲ πέπραται" σα ὃ 

- “᾿ δ ὦ ΄ , " ᾿ 4 , Ξ: - 

ἣν ἔτι ὑπόλοιπα, παᾶντὰ λαβοντὲες ῴχοντο. προς δὲ τούτοις, ὦ 35 

» 

» 3 "» 

ἄνδρες δικασταὶ, ἔτυχεν ἡ γυνή μου μετὰ τῶν παίδων ἀριστῶ- 
- 3. »ν » 

- 

σα ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μετ᾽ αὐτῆς τιτϑή τις ἐμοὶ γεγενημένη πρὲσ- 

βυτέρα, ἄνϑρωπος εὔνους καὶ πιστὴ καὶ ἀφειμένη ἐλευϑέρα 

[κ » -" »" 9 ᾽ 

ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. συνῴκησε δὲ ἀνδρὶ, ἐπειδὴ ἀφείϑη 1160 

’ ᾿ὶ δ ᾿ ξ ΕΕ7: 4 ᾿π  Ἃ » 3 2 

ἐλευϑέρα᾽ ὡς δὲ οὗτος ἀπέϑανε, καὶ αὐτῇ γϑαὺς Ἡν; καὶ οὐκ 

ὁ Νιὺν » δ 3 - 5 

ἦν αὐτὴν ὁ ϑρέψων, ἐπανῆκεν αὐτὴ ὡς ἐμέ. ἀναγκαῖον οὖν 

3 ᾿ Ἕ “ ᾿ » » 4 " " ,’ 

ἦν μὴ περιϊδεῖν ἐνδεεῖς οντὰς » μηδὲ τιτϑὴν ἐμὴν γενομένην 9 

καὶ παιδαγωγόν' ἅμα δὲ καὶ τριηραρχῶν ἐξέπλεον, ὥστε καὺ 

- 
3 

Ψ ὦ 

τῇ γυναικὶ βουλομένῃ ἣν τοιαύτην οἰκουρὸν μετ᾽ αὐτῆς μὲ κα- 

- 3 ΄ 'ῳ ΝΝ » τ 

ταλιπεῖν. ἀριστώντων δὲ ἐν τῇ αὐλῇ, ὡς ἐπεισπηδῶσιν οὗτον 

καὶ καταλαμβά ὑτὰς καὶ ἢ ἡ σκεύ ἱ μὲν ἄλ- 1ὸ 
ταλαμβάνουσιν αὐτὰς καὶ ἥρπαζον τὰ σκεύη, Οὐ ἡ 

΄ -» ΄ " 3 ᾿ - ᾿ 

λαι ϑεράπαιναι, (ἐν τῷ πύργῳ γὰρ ἡσαν, οὐπὲρ διαιτῶνται) 

[ γὶ " - -- 
’ Π » -" 

ὡς ἠκουσαν τῆς Ἀραυγὴς; χλείουσι τὸν πυργον. κὰν ἐνταῦϑα 
- 

’ 

ἧς ἄλλης οἰκίας ἐξέφερον σχεῦ) 
5 

ἀπαγορευούσης τῆς γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι αὐτῶν, καὶ λεγούσης, 
δν οὐκ εἰσῆλθον, τὰ δ᾽ ἐκ τῇ 

᾽ 

, ὡ Θι 
" Γ, 

ὅτι αὐτῆς εἴη ἐν τῇ προικὶ τετιμημένα » καὶ ὅτι τὰ προβατὰ 15 

’ 
,: Ἅ ΄ 

ἔχετε πεντήκοντα καὶ τὸν ποιμένα, πλείονος ἄξια, ἢ κατεδικα- 

-" -" 
, ᾿ 2 

σασϑε᾿ ἀπήγγειλε γάρ τις αὐταῖς τῶν γειτόνων κοψας τὴν ὕυ. 

ραν΄ ἔτι δὲ ἔφη τὸ ἀργύριον αὐτοῖς κείμενον εἶναν ἐπὶ τὴ τρα- 

5 ἄψν , ἃ -- μ᾿ ᾿ “ μ᾿ ’ 

πέζῃ ἡκηκοεν γὰρ ἐμοῦ" Κἂν περιμείνητε, ἐφὴ, ἢ μετέλϑη τις 20 

ὑμῶν αὐτὸν, ἔχοντες ἄπιτε τὸ ἀργύριον ἤδη" τὰ δὲ σκεύη ἐᾶτε 

" » » ώ 
» »" 

καὶ μηδὲν τῶν ἐμῶν φέρετε; ἄλλως τε καὶ ἔχοντες ἄξια τῆς κα- 
-" “- ᾽ 

ταδίκης. ταῦτα δὲ λεγούσης τῆς γυναικὸς, οὐχ ὅπως ἐπέσχον» 

3 . ᾿ Ξ » ι ’ ΄ , » 

ἀλλὰ καὶ τῆς τιτϑῆς τὸ κυμβίον λαβούσης παρακείμενον αὐτῇ), 25 

Ἑ , 
᾿ τ ΄ 

ἐξ οὗ ἔπινε, καὶ ἐνϑεμένης εἰς τὸν κύλπον, ἵνα μὴ οὗτοι λὰ- 

3 ᾿" 4 ᾽ " Ω 3 δ 

βοιεν, ἐπειδὴ εἶδεν ἔνδον ὄντας αὐτοὺς, κατιδόντες αὐτὴν οὕτω 
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δ ’ » 1167 διέϑεσαν ἀφαιρούμενοι τὸ κυμβίον Θεύφημος καὶ Εὔεργος, ὃ 
3 3 - 
ἀδελφὸς αὐτοῦ οὑτοσὶ, ὥστε ὕφαιμοι μὲν οἵ βραχίονες καὶ οἵ 

"» » » 3 , - 
καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτῆς ἐγένοντο ἀποστρεφομένης τὠ χεῖρε 

, 3 

5 χαὶ ἕλκομένης ὑπὸ τούτων ἀφαιρουμένων τὸ κυμβίον, ἀμυχὰς 
δὲ ἐν τῷ ἤλῳ εἶχεν ἀγχομένη, πελιὸν δὲ τὸ στῆϑος᾽ εἶ ἐνν τιν χη λ0}: εἴχεν ΟΥ̓ΧΌΜΕΡ" νὸς ς 

Ξ 5 δ τ ᾿ τοῦτο δ᾽ ἦλθον πονηρίας, ὥστε, ἕως ἀφείλοντο τὸ κυμβίον ἔκ 
-" »Ὕ , 

τοῦ πόλπου αὐτῆς οὐκ ἐπαύσαντο ἄγχοντες καὶ τύπτοντες τὴν 

10 γραῦν. ἀκούσαντες δὲ οἱ ϑεράποντες τῶν γειτόνων τῆς πραυ- 

γῆς καὶ ὁρῶντες τὴν οἰκίαν ποοϑουμένην τὴν ἐμὴν, οἵ μὲν ἀπὸ 
-"ν -“ - -Ὁ- δ᾽ 

τῶν τεγῶν τῶν ἑαυτῶν ἐκάλουν τοὺς παριόντας, οἱ δὲ καὶ εἰς 
ζ , 

τὴν ἑτέραν ὅδὸν ἐλϑόντες καὶ ἰδόντες ᾿Δγνόφιλον παριόντα ἐκχέ- 
στ -ς 

15 λευσαν παραγενέσϑαι, προσελϑὼν δὲ ὁ “4γνόφιλος προσκληϑεὶς 
ριἂ » ΄, 2 , “ , , 
ὑπὸ τοῦ ϑεράποντος τοῦ ᾿Δνϑεμίωνος, ὅς ἐστί μοι γείτων, εἰς 

" ι 2.» 2 ΡΞ: 2 . βὰ Ὡν , 5 , 
μὲν τὴν οἰκίαν οὐκ εἰσῆλθεν, ( οὐ γὰρ ἡγεῖτο δίκαιον εἶναι, μὴ 

-" - » 23 

παρόντος γε τοῦ πυρίοψ.) ἐν δὲ τῷ τοῦ ᾿ἀνϑεμίωνος χωρίῳ ὧν 
» 

ξώρα τά τε σκεύη ἐκφερύμενα καὶ Εὔεργον καὶ Θεόφημον ἐξιόν- 
᾿ εἰ ΕΨΟΡ Ξ 

90 τὰς ἐκ τῆς ἐμῆς οἰκίας. οὐ μόνον τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
ἀρ 

λαβόντες μου τὰ σκεύη ὥχοντο, ἀλλὰ καὶ τὸν υἱὸν ἦγον ὡς οἷ- 
» ΄ “- 3 πέτην, ἕως τῶν γειτόνων ἀπαντήσας αὐτοῖς Ἑ )ρμογένης εἶπεν, 

κι δ, “" ἴν Η - 3 2 -" ᾿ 3 ΄ δι.» 
οτι υἱὸς μου εἴη. ὡς δὲ ταῦτ΄ ἀληϑὴ λέγω, ἀναγνώσεται ὑμῖν 

, 

τὰς μαρτυρίας. 

25 ΠΡ ΡΖ ΕΝ 

᾽ ᾿ , 3 ᾿ - -ν Α ᾿ 
Επειδὴ τοίνυν μοι ἀπηγγέλθη εἰς ΤΠειρανᾷ τὰ γεγενημένα 

δ ι - ᾿ ΄ 3 ὕπο τῶν γειτόνων, ἐλϑὼν εἰς ἀγρὸν τούτους μὲν οὐκέτι καταὰ- 
λαμβάνω, ἰδὼν δὲ τὰ ἐκ τῆς οἰκίας ἐκπεφορημένα, καὶ τὴν 

-" 3 » ᾿ 

, γραῦν ὡς διέκειτο, καὶ ἀκούσας τῆς γυναικὸς τὰ γενόμενα, 
» -» -" ῇ 

1158 προσελθὼν τῷ Θεοφήμῳ τῇ ὑστεραίᾳ ἕωϑεν ἐν τῇ πόλει μάρ- 
Α - }] 3 

τυρας ἔχων, ἐκέλευον αὐτὸν πρῶτον μὲν τὴν καταδίκην ἀπο- 

λαμβάνειν καὶ ἀκολουϑεῖν ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἔπειτα τὴν ἄν- 
5 ϑρωπον ϑεραπεύειν, ἣν συνέκοψαν, καὶ ἰατρὸν εἰσάγειν, ὃν 
αὐτοὶ βούλοιντο. ταῦτα δέ μου λέγοντος καὶ διαμαρτυρομένου, 

Ἷ " “-. ἢ δ Η , 3 ͵ ΄ 

κακὰ μὲ πολλὰ εἰπόντες, Ο μὲν Θεόφημος ἠκολούϑεν μόλις διὰ- 

τριβὰς ἐμποιῶν καὶ φάσκων βούλεσϑαι καὶ αὐτός τινας παρα- 
10 λαβεῖν μάρτυρας" ταῦτα δ᾽ ἔλεγε τεχνάζων χρόνον ἐγγενέσθαι" 

-»" ΄ Ι] ιν 
ὃ δ᾽ Εὔεργος οὑτοσὶ εὐθὺς ἐκ τῆς πόλεως μεϑ᾽ ἑτέρων ὁμοίων 

-" ’ - αὑτῷ ἐλϑὼν εἰς ἀγρὸν ἐπὶ τὰ ὑπόλοιπα σκεύη, εἴ τινα ἐν τῇ 
ἈΓΉΡΥ. » ͵ ΨΥ, ᾽ ἢ " ᾿ προτεραίᾳ ἐν τῷ πύργῳ ἦν καὶ οὐκ ἔτυχεν ἔξω ὄντα, ἐπειδὴ 

2 
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᾿ - ᾽ , » [4 

δ᾽ ἐγὼ ἦλθον, διὰ τὴν χρείαν κατηνέχϑη, ἐκβαλὼν τὴν ϑύρφαν, 15 

ἥνπερ καὶ τῇ προτεραίᾳ ἐξέβαλε κακῶς ἕστηκυῖαν, ᾧχετό μου 
’ τ 3» 3 ΄ "» 5 

λαβὼν τὰ σκεύη, ᾧ οὔτε δίκην ὠφλήκειν, οὔτε συμβύλαιον ἦν 
᾿ δ ἐν 2.7 ἭΡΨΨΟ. δέ - Θ ’, Ἐπ ,͵3 ΄ μου πρὸς αὐτὸν οὐδέν. ἐκτίνοντος δέ μου τῷ Θεοφήμῳ, ᾧ ὠφλή- 

πεῖν τὴν δίκην, ἐπειδὴ ἐξέτινον, πολλῶν παρόντων μαρτύρων, 420 
Α »" ͵ 

χιλίας μὲν καὶ ἕκατὸν δραχμὰς καὶ τρεῖς καὶ δύω ὀβολὼ τὴν 
ἐπωβελίαν, τριάκοντα δὲ τὰ πρυτανεῖα, (τῶν γὰρ ἄλλων οὐδὲν 

-» 3 ᾽ » » 
αὐτῷ ἐπιτιμίων ὦφλον,) λαβὼν τοίνυν παρ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῇ τρα- 

-ὕὦ Π 3 " κι 

πέζῃ χιλίας τριακοσίας δεχατρεῖς δύ ὁβολὼ, τὸ σύμπαν κεφά- 95 
-» , ’ ᾽ 

λαιον, ἀπαιτοῦντός μου τά τε πρύβατα καὶ τὰ ἀνδράποδα καὶ 
3 ᾽ ΄ 

τὰ σκεύη, ἃ ἡρπόάκεν μου, οὐκ ἔφη ἀποδώσειν μοι, εἰ μή τις 
32 3 »" » 

αὐτὸν ἀφήσει καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ τῶν ἐγκλημάτων καὶ τοὺς 
" ἃ οἷ ᾽ Ὡ 

μάρτυρας τῶν ψευδομαρτυριῶν. ταῦτα δὲ ἀποκριναμένου αὐτοῦ, 1189 

μάρτυρας μὲν ἐποιησάμην τῆς ἀποκρίσεως τοὺς παρύντας, τὴν 
δὲ δίκην ἐξέτισα, ὑπερήμερον δὲ οὐκ ὦμην δεῖν ἐμαυτὸν εἶναι. 

" ᾿ ,. 

τὸν δ᾽ Ἐεργον οὐδ᾽ ἤδειν εἰσεληλυϑότα μου εἰς τὴν οἰκίαν 5 
΄ -» Ὁ. 2 δλλ7 2.» ἡ δί ἐξ ἐτισ . 53. Φ ταύτῃ τῇ ἡμέρῳ, ἀλλ᾽ αὐτίκα ἡ δίκη ἐξετέτιστο καὶ εἶχεν ὃ 

Θ , ΄ ΄ Π κ 3 ὃ ͵ ὃ ΠῚ ᾿ ὩΣ ᾿ 

εὐύφημος τά τε πρόβατα καὶ τὰ ἀνδράποδα καὶ τὰ σκεύη τὰ 
» ΄ ,» ΕΥ ΄ 

τῇ προτεραίῳ περιγενόμενα, καὶ ἄγγελος ἠλϑέ μοί τις λιϑοκό- 
- - , [2 ΄ 

πος τὸ πλησίον μνῆμα ἐξεργαζόμενος, ὅτι πάλιν οἴχεται Εὔερ- 10 
γος τὰ ὑπύλοιπά μου σκεύη ἐκφορήσας ἐκ τῆς οἰκίας, πρὸς ὃν 

ΕῚ ; Ὁ" Ξ3᾽ ν Ξ5 3 » ’ [7 - ΠῚ 

οὐδέν μον πρᾶγμα ἠν. ὡς οὖν ἀληϑῆ λέγω, καὶ ὅτε τῇ μὲν 
-»" 3 

προτεραίᾳ εἰλήφεσάν μου τὼ ἐνέχυρα, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκομίσαν- 
τὸ τὸ ἀργύριον παρ᾽ ἐμοῦ, (καίτοι πῶς ἂν, εἰ μὴ πεπορισμέ- 15 

3 δια ἢ ᾿ ᾽ “ 2κχιλ “᾿ δλ “ἃ κ᾿ 
γὸν τε ἦν καὶ ἐπηγγέλκειν αὐτοῖς, εὐθὺς ἂν ἀπέλαβον;) καὶ 

΄ ᾿ 

πάλιν αὐθημερὸν εἰσεληλύϑεισαν εἰς τὴν οἰκίαν, ἐκτίνοντος τὴν 
(δ ὰν.» 

δίκην, τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτρίας. 

το ἡξ' τ ἐγὺ ἀμ χ ὃν ον ὁ 

Ἐπειδὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐπαγγείλαντός μου 20 
αὐτῷ ϑεραπεύειν τὴν ἄνϑρωπον, ἣν συνέκοψαν, καὶ ἰατροὺς 
εἰσάγειν , οὐκ ἐφρόντιξεν, ἐγὼ αὐτὸς εἰσήγαγον ἰατρὸν, ᾧ πολ- 
λὰ ἔτη ἐχρώμην, ὃς ἐθεράπευεν αὐτὴν ἀῤῥωστοῦσαν, καὶ ἐπέ- 
δειξα, ὡς εἶχεν, ἀγαγὼν μάρτυρας. ἀκούσας δὲ τοῦ ἰατροῦ, 45 
ὅτι ἀσϑενοίη καὶ οὐδὲν οὐκέτι εἴη ἡ ἄνθρωπος, πάλιν ἑτέρους 

μάρτυρας παραλαβὼν τήν τε ἄνϑρωπον ἐπέδειξα, ὡς εἶχε, καὶ 
ἐπήγγειλα τούτοις ϑεραπεύειν, ἕχτῃ τοίνυν ἡμέρᾳ ὕστερον, ἢ 
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{160 οὗτοι εἰσῆλϑον εἰς τὴν οἰκίαν, ἐτελεύτησεν ἡ τιτϑή. ὡς δὲ 
ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

ΜΜΆΑΡΤΥΡΙΑΙ. 

5 ’ 5' 6 , 

Ἐπειδὴ τοίνυν ἐτελεύτησεν, ἦλθον ὡς τοὺς ἐξηγητὰς, ἵνα 

5 εἰδείην, ὃ τί με χρὴ ποιεῖν περὶ τούτων, καὶ διηγησάμην αὖ- 
- [χ " ξ . " “ 

τοῖς ἅπαντα τὼ γεγενημένα, τήν τε ἄφιξιν τὴν τούτων καὶ τὴν 
εὔνοιαν τῆς ἀνθρώπου, καὶ ὡς εἶχον αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ 

᾿ » 3 , 

ὡς διὰ τὸ χυμβίον οὐκ ἀφιεῖσα τελευτήσειεν. ἀκούσαντες δέ 
10 μου οὗ ἐξηγηταὶ ταῦτα ἦροντό με, πότερον ἐξηγήσωνταί μου 

᾽ - 

μόνον, ἢ καὶ συμβουλεύσωσιν. ἀποχριναμένου δέ μου αὐτοῖς 
3 "Ὁ - ΄ 

ἀμφότερα, εἶπόν μον ὅτι “Ημεῖς τοίνυν σον τὰ μὲν νόμιμα ἐξη- 

γησόμεϑα, τὰ δὲ σύμφορα παραινέσομεν. πρῶτον 'μὲν ἐπενεγ- 
» 4 »" - - ΄ 

15 κεῖν δόρυ ἐπὶ τῇ ἐκφορῷ, καὶ προαγορεύειν ἐπὶ τῷ μνήματι, 
΄ - εἰ κ᾿ -" ; 

εἴ τις προσήκων ἐστὶ τῆς ἀνθρώπου ᾿ ἔπειτα τὸ μνῆμα φυλάτ- 
ι -" δι ὦ Α ᾿ ι4 ᾿ ᾿ ι 3.υ 

τειν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. τὰ δὲ συμβουλευομέν σοι᾽ ἐπειδὴ αὐτὸς 
κ᾿ 3 , Ξ ᾿ " ι ν , Ε , ΄ 

μὲν οὐ παρεγένου, ἡ δὲ γυνὴ καὶ τὰ παιδία, ἄλλον δέ σον μαρ- 
3  κ “ -" 

40 τυρὲς οὐκ εἰσὶν, ὀνόματι μὲν οὐδενὶ μὴ προαγορεύειν, τοῖς δε- 
3 ᾿ ν 

δρακόσι δὲ καὶ χτείνασιν " εἶτα πρὸς τὸν βασιλέα μὴ λαγχάνειν. 
3 - 2 ΄ Γ 

οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ νόμῳ ἔστι σοι οὐ γάρ ἐστιν ἐν γένει σοι ἡ 
ἄνθρωπος οὐδὲ ϑεράπαινα ἐξ ὧν σὺ λέγεις" οἱ δὲ νόμοι 

᾿ Μ ὦ ͵ ᾽ -᾿ 

25 τούτων κελεύουσι τὴν δίωξιν εἶναι. ὥστ᾽, εἰ διομῇ ἐπὶ Παλλα- 
΄ ᾽ ρ »" δίῳ αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ καὶ τὰ παιδία καὶ καταράσεσϑε αὑτοῖς 

- -“ . 9 ἕ 

καὶ τῇ οἰκίᾳ, χείρων τε δόξεις πολλοῖς εἶναι, κἂν μὲν ἀποφύ- 
΄ ΕἸ υὲ;. 

γη σε, ἐπιωρκηκέναι, ἐὰν δὲ ἕλης, φϑονήσῃ. ἀλλ᾽ ὑπὲρ σεαυ- 
- -" 2 ’ ς -»" 

1161 τοῦ καὶ τῆς οἰκίας ἀφοσιωσάμενος ὡς ῥᾷστα τὴν συμφορὰν φέ- 
“- ’ - - ΄ 

ρειν, ἄλλῃ δὲ, εἴ πῃ βούλει, τιμωροῦ. ταῦτα ἀκούσας ἐγὼ 
Ξ εἰ Αι ῳ ΄ Ἄ 

τῶν ἐξηγητῶν καὶ τοὺς νόμους ἐπισχεψάμενος τοὺς τοῦ “ρά- 
-" ΄ κ -» ᾿ 

κοντος ἐκ τῆς στήλης ἐβουλευόμην μετὰ τῶν φίλων, ὃ τι χρή 
-» - ΝΟ ᾿ "-« 

5 μὲ ποιεῖν. συμβουλευόντων δέ μον ταῦτα, ἃ μὲν ὑπὲρ τῆς οἷ- 
» »ν. ’ 

κίας προσῆκέ μοι πρᾶξαν καὶ ἃ ἐξηγήσαντό μον οἱ ἐξηγηταὶ, 
, -»" 3 » 

ἐποίησα". ἃ δ᾽ ἐκ τῶν νύμων οὐκέτε μον προσῆκεν, ἡσυχίαν 
3 φπ τ ν [ 

εἶχον. κελεύει γὰρ ὃ νόμος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοὺς προσή- 
- ν «ὍΣ 

10 κοντας ἐπεξιέναι μέχρις ἀνεψιαδῶν, καὶ ἐν τῷ ὅρκῳ διορίζεται, 
- “ τ Γ , 

ὅ τι προσῆκόν ἔστι, κἂν οἰκέτης ἡ, τούτων τὰς ἐπισκήψεις εἷ- 
" , , - ςο» 3οκ« ᾿ 

ναι. ἐμοὶ δὲ οὔτε γένεν προσῆκεν 1 ἄνϑρωπος οὐδὲν, εἰ μὴ 
“ κ , ᾽ς Ψ᾿ , , Ρ̓ ᾽ - Ά δι» 

σον τιτϑὴ γενομένη, οὐ αὖ ϑεράπαινὰ γε ἀφεῖτο γὰρ τυπο͵͵ 
»" , » “- ᾿ " ᾿ » 

15 τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ ἐλευϑέρα, καὶ χωρὶς ᾧκχει, καὶ ἀνδρα 
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᾿ Φι 

ἔσχε. ψεύσασϑαι δὲ πρὸς ὑμῶς καὶ διομόσασϑανι αὐτὸς τὸν 
οἵ ΕἾ Α - ᾽ μ᾿} ΓΑ: 5ς.} “᾿ 9 Ξ: " 

υἱὸν καὶ τὴν γυναῖκα οὐκ ἂν ἐτόλμησα, οὐἃ ἂν εἰ εὖ ἤδειν, 
» » ᾿ ᾽ ι “" ἘΞ Ἶ 

ὅτι αἱρήσομαν αὐτούς᾽ οὐ γὰρ οὕτω τούτους μισῶ, ὡς ἐμαυ- 
"" 

’ 
"Ξ 

τὸν φιλῶ. ἵνα δὲ μὴ λύγῳ μύνον ἀκούσητέ μου, αὐτὸν ὑμῖν 20 
32 

τὸν νόμον ἀναγνώσεται. 

ΔΡΟΎΓΟΥΣ 

ΠΠολλαχόϑεν μὲν οὖν οἴομαι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καταφα- 
νῆ ὑμῖν τὴν μαρτυρίαν εἶναι, ὡς ψευδής ἐστιν, οὐχ ἥκιστα δ᾽ 
ἐκ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς δόδιον γνῶναι. οὗτοι γὰρ ὥὦοντο, 
53 , Ὶ ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐμὲ, εἰ πολλά μου λάβοιεν ἐνέχυρα, ἄσμε- 35 

, -» " 

γον ἀφήσειν με] τοὺς μάρτυρας τῶν ψευδομαρτυριῶν, ὥστε 
ἀπολαβεῖν μὲ τὰ ἐνέχυρα. καὶ ἐπειδὴ ἐδεήϑην αὐτοῦ ἀναβαλέ- 
σϑαν μοὶ τὴν ὑπερημερίαν, ἄσμενος ἤκουσεν, ἵνα ὑπερήμερος 
αὐτῷ γενοίμην, καὶ ἐκφορήσαιτό μου ὡς πλεῖστα. καὶ διὰ τοῦτο 1169 

ἀκάκως παὶ ταχύ μὸν ὡμολόγησεν, ἵνα πιϑανὸς γένηται καὶ 
Ε ᾿] , [ , ᾽ 3 ὥς σα ϑιεὶν 

μὴ καταφανὴς ἐπιβουλεύων, ἡγούμενος οὐκ εἶναν αὐτῷ δι᾽ ἄλ- 

λου τρόπου τοὺς μάρτυρας ἀφεϑῆναν τῶν ψευδομαρτυριῶν, 5 
« - - Ιν 

ἢ διὰ τοῦ ἐξαπατῆσαι καὶ λαβεῖν μὲ ὑπερήμερον καὶ ἐκφορήσα- 
Ξ ὌΡΑΟΣ ᾿ τὸ 

σϑαι ὡς πλεῖστα" οὐ γὰρ, ὅσα ἔχουσί μου, ᾧετο λήψεσϑαι, ἀλλὰ 
- , κ }] ᾿ » ’ ς δ ᾽ 4 

πολλῷ" πλείω. καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀνέμενεν, ὡς οὐ διὰ 

ταχέων μὲ ποριοῦντα αὐτῷ τὸ ἀργύριον, βουλόμενος ὑπ᾽ αὐτοὺς 10 
᾽ » -" Ὗ -" 5" 

τοὺς ἀγῶνας τῶν ψευδομαρτυριῶν τὴν ἐνεχυρασίαν μου ποιή- 

σασϑαν" ἐπειδὴ δὲ ἐπήγγειλα αὐτῷ κομίσασϑαν τὴν δίκην, ἐλ- 
΄ ΄ ᾿ ι ᾿ ΄ ΑΞ 

ϑών μου τὰ τε σκεύη καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ πρόβατα ἔλαβεν 
᾽ Ἦν Τ᾿ ὡ ὥ ἢ ν «ὦ ὁ , - ᾽ 
ἀντὶ τοῦ ἀπολαβεῖν. γεωργῶ δὲ πρὸς τῷ ἱπποδρόμῳ, ὥστε οὐ 15 

» 3 - 
πόῤῥω ἔδεν αὐτὸν ἐλϑεῖν. ὅτε δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, μέγα τεκμήριον 
ἃ λ;. . ΕΣ , ι , ῬΥ » 
ὑμῖν ἔστω" τῇ ὑστεραίᾳ γὰρ ἐκομίσατο τὸ ἀργύριον τῆς δίκης, 
ἢ τὰ ἐνέχυρα ἔλαβε. καίτοι πῶς ἂν, εἰ μὴ πεπορισμένος ἦν, 
ΨΨ δ. ὁ , 3 , “΄ - ,᾽ 

εὐθὺς ἀπέλαβε τὸ ἀργύριον, χιλίας τριακοσίας δεκατρεῖς, δυ᾽ 20 

ὀβολώ; καὶ τὰ ἐνέχυρά μον οὐκ ἀπεδίδου, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἔχει 
ὡς ὑπερημέρου ὄντος. ὅτι δ᾽ οὐκ ἦν αὐτῷ ὑπερήμερος, ἀνά- 
γνωϑί μοι τὸν νύμον καὶ τὴν μαρτυρίαν, ὃς κελεύεν κύρια εἷ- 

[νὰ Ἂν οἱ δ.» ς ΄ ὐὑἋ 3... 3 2ὃϑ»ν , 
ναι, ὅ τι ἂν ἕτερος ἑτέρῳ ὁμολογήσῃ ὥστε οὐκέτι ἦν αὐτῷ δή- 25 

δ ’ 

που ὑπερήμερος. 
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ΘΙ ΣΡ " ΡΈΕΙ ΊΉΡΕ ΖΞ. 

Ὡς μὲν τοίνυν ὡμολύγησέ μοι καὶ ἀνεβάλετο τὴν ὑπερη- 
μερίαν, μεμαρτύρηται ὑμῖν" ὡς δὲ ἐτριηράρχουν, ὁ συντριήραρ- 

1168 γχός μοι μεμαρτύρηκε, καὶ ὡς ἡ ναῦς ἡ στρατηγὶς κατεσκευάσϑη 
2 ΄ [γ ᾽ ΜΝ, 3 ᾿ΕΝ. τ Ω Ἂς ΄ 3 
᾿ἀλκιμάχῳ. ὥστ᾽ οὐκέτι ἦν αὐτῷ δήπου ὈπὙπερήμερος ἀναβαλο- 

, ᾿" ᾿ ᾿ ἐν ’ 3 , δι , “- ᾿, 
μένῳ μοι, ἔτι δὲ καὶ ἐκτίνειν. ἀλλὰ δεινὴ ἡ πλεονεξία τοῦ τρο- 

5 που, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, περὶ τὸ πλεῖον καὶ τὸ ἔλαττον. καὶ 
δ᾽. Ἂν Ω “ κ᾿ ᾿ » ΄ 

εὖ ἤδεσαν, ὅτι, εἰ μὲν τὴν ἄνϑρωπον παραδώσουσιν, ἐξελεγ- 

χϑήσονται ψευδῆ ἐγκαλέσαντες" εἰ δὲ μὴ παραδώσουσιν, ἣν 
ἐμαρτύρησαν ὡς οὗτος ἤϑελε παραδιδόναι, ψευδομαρτυριῶν ἁλώ- 

1Ο σονται. δέομαν δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἴ τις ὄρα τῶν τότε 
᾿πῳ - - » δικαζόντων τυγχάνειν ὧν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοῖς αὐτοῖς χρήσα- 

Π ἰν - 
σϑαι ἔϑεσιν, οἷσπερ καὶ τύτε, καὶ εἰ μὲν ἡ μαρτυρία πιστὴ ὑμῖν 
ἔδοξεν εἶναι καὶ ἐγὼ φεύγειν τὸν ἔλεγχον τὸν ἐκ τῆς ἀνθρώπου, 

15 νῦν ἐξελεγχγομένων αὐτῶν ψευδῆ μεμαρτυρηκότων καὶ οὐ παραδι- 
3, - 2 

δόντων τὴν ἄνϑρωπον, βοηϑῆσαί μοι, εἰ δέ μοι ὠργίσϑητε,. ὅτι 
΄ εχ ᾿ -“ ᾿ 

ἐνεχυράσων ἦλθον ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ Θεοφήμου, καὶ τού- 
“ 3 “- μὴ ΜῚ ) ΠΡ Ξ: διό ν ΟΡΨΜῃΝ τοῖς νῦν ὀργισϑῆναι, ὅτι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ἤλϑον. καὶ ἐγὼ μὲν ὑπὸ 

νόμων καὶ ψηφισμάτων ἀναγκαζόμενος πρόνοιαν ἐποιησάμην 
90 τοῦ μήτε ἐπὶ τὸν πατέρα τὸν τούτου εἰσελϑεῖν μήτε ἐπὶ τὴν μη- 

΄ ΄ -» - δδ λ » ἣ᾿ .» δὲ λλ᾽ τ Δ... Ε) τέρα, μήτε τῶν τοῦ ἀδελφοῦ λαβεῖν μηδὲν, ἀλλ΄ οὐ αὐτὸς ὥκει 
δ ᾿ ᾿'.}0 κι 5 , Φ (ἡ ᾿᾿ 3 δ [4 

ὁ Θεόφημος, καὶ ἐπειδὴ οὐ κατέλαβον αὐτὸν ἔνδον, οὐχ ἁρπα- 
φὰ Μ «νι ᾽ τ » “,...9 3. μνδἃ 

σας ὠχομην οὐδὲν, ἀλλὰ μετελϑεῖν ἐκέλευσα αὐτὸν, καὶ πα- 
ϑα 3 

25 ρόντος, οὐκ ἀπόντος, τὴν ἐνεχυρασίαν ἐποιησάμην, καὶ ἀφαι- 
ρούμενος ἀφῆκα, καὶ ἀπῆλθον ἐπὶ τὴν βουλὴν, τοὺς κνρίους, 

" 2 , νι δα - - , »Ὕ ν ΄ Α 
καὶ εἰσαγγείλας καὶ ἑλὼν ἐν τῇ βουλῇ ἀποχρῆν ἡγησάμην τὰ 

᾿ , ᾽ »" [ » “- ἰν -“ 
μὲν σπεύη ἀπολαβεῖν ἁπλᾶ, περὶ δὲ τῶν πληγῶν ἐπιτρέψαι, τῷ 

" “ ἰὰ -“ κὸ 2 " Α [2 » Α , 1164 δὲ τιμήματι συγχωρῆσαι. ὥστε ἐγὼ μὲν οὕτω πρᾷος περὶ τού- 
ΑΜΗ͂Ε ε κ “ 2 - ι ι "»ἍἋ ι Π 

τους ν᾽ οὗτοι δὲ οὑτῶς ἀσελγεῖς καὶ βδελυροὶ, ὥστ᾽ ἐπὶ τὴν 

γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἐλϑεῖν, ἔχοντες μὲν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς 
“", Ἵ 4 

5 οἰκέτας, πλείονος ἄξια, 2) κατεδικάσαντο, ἀναβαλόμενοι δὲ τὴν 
δ ᾿ ὑπερημερίαν, ἐπαγγείλαντος [δέ] μυυ κομίέξεσϑαὶ αὐτοὺς τὴν 

᾿ δ ’ δ᾽ “ὦ 

δίκην, ὡς μεμαρτύρηταν ὑμῖν, [καὶ] εἰσελϑόντες εἷς τὴν οἰκίαν 
΄ - -“ - τά τὲ σκεύη ἐκφορῆσαι, τήν τε τιτϑὴν συγκόψαι, γραῦν γυναῖ- 

“ ΄, " -" ᾿ " Δλὰ 
10 κα, ἕνεκα κυμβίου, καὶ ταῦτα πάντα ἔτι ἔχειν, καὶ μὴ ἀποδι- 

δοναι, ἐκτετικότος ἐμοῦ τὴν δίκην, χιλίας τριακοσίας δεκατρεῖς, 
φ .8 , , ᾽ ἤ ᾽ Ὶ ΄ δι. ἃ δι. Α 

ὃν ὀβολώ. εἰ δέ τις ἀγνοήσας αὐτοὺς τύτε ἀκάκους ἡγήσατο 
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ΠῚ 3 2 Υ ΄λ 6... ᾿ ἀν ᾿ 

καὶ ἀπράγμονας εἶναι, βούλομαν ὑμῖν περὶ αὐτῶν τὰς μαρτυ- 

ρίας ἀναγνῶναι, ἃς μεμαρτυρήκασί μον οὗ ὑπτὸ τούτων ἠδικη- 15 
3 

μένοι, (λόγῳ μὲν γὰρ διηγήσασϑαι οὐκ ἂν ἵκανόν μοι γένοιτο 
ν "» 

τὸ ὕδωρ.) ἵν᾽ ἐκ τούτων ἁπάντων σκεψάμενοι, τῶν τε λεχϑέν- 
-“ Γι - 

τῶν καὶ τῶν μαρτυρουμένων, ὁσίαν καὶ δικαίαν ὑπὲρ ὑμῶν αὐ- 
- - ᾿ -"ἢ , Ἁ ᾿ 

τῶν τυϑῆσϑε τὴν ψῆφον. λὲγε τὰς μαρτυρίας. 90 

ΡΒ  οὔδοΒ ει. 1 

ΥΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑ͂ ΟΑΥ̓ΜΠΙΟΜΩΡΟΥ͂ 

ΒΑΑΒΗΣ ΜΟΓΟΥΎΥ. 

ϊωάῳ ἔχει περιπέτειαν πραγμάτων ὁ λόγος. Κύνων γάρ τις, 
ἀνὴρ ᾿Αϑηναῖος, ἄπαις τελευτᾷ, ὡς ἐπίδικον τοῖς οἰκείοις γε- 

γέσϑαι τὸν κλῆρον. Καλλίστρατος μὲν οὖν ὁ τὸν λύγον τουτονὶ 116 
λέγων ὅλον τὸν κλῆρον τοῦτον ἑαυτῷ προσήκειν φησίν" ἐγγυ- 
τάτω γὰρ κατὰ γένος αὐτὸς εἶναι τῷ Κόνωνι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τόύχ᾽ 
ἂν καὶ ψεύδοιτο καὶ λόγῳ καταχρῶτο ψιλῷ. ᾿Ολυμπιόδωρος 5 
δὲ, πρὸς ὃν ἡ δίκη, χαὶ αὐτὸς ἠμφισβήτησεν ἐξ ἀρχῆς τοῦ 
κλήρου. ἤστην δὲ οἰκείω ὅ τε ᾿Ολυμπιόδωρος καὶ ὁ Καλλίστρα- 
τος ἀδελφὴν γὰρ ᾿Ολυμπιοδώρου Καλλίστρατος εἶχε γυναῖκα. 
ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς μὴ διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ νείμα- 
σϑαι μὲν ἐξ ἴσης τὴν οὐσίαν τοῦ τελευτήσαντος, ὅση φανερά τε 10 
ἦν καὶ ὡμολογημένη, κοινῇ δὲ ζητεῖν τὰ ἀφανῆ καὶ κοινῇ πράτ- 
τειν περὶ τούτων πάντα προσεδόκων γὰρ ἥξειν τινὸς ἀμφισβη- 
τοῦντας αὑτοῖς τοῦ κλήρου. περὶ τούτου καὶ συνθήκας ἔγραψαν. 
καὶ κατέϑεντο παρ᾽ ᾿ἀνδροχλείδῃ, φίλῳ τινὲ κοινῷ. οἰχέτης δὲ 15 
ἦν Κόνωνος Μίοσχίων, πάνυ πιστὸς ἐκείνῳ νομισϑείς. τοῦτον 
᾿Ολυμπιόδωρος λαμβάνει, καὶ διαβληϑέντα χιλίας ὑφῃρῆσϑαι τοῦ 

Κόνωνος δραχμὰς βασανίζει μετὰ Καλλιστράτου. καὶ ὡς ὦὧμο- 
λύόγησεν ὃ οἰκέτης τὸ ἀργύριον, νέμεται καὶ τοῦτο πρὸς τὸν 90 
Καλλίστρατον κατὰ τὰς συνθήκας ἐξ ἴσῆς. ὑπονοήσας δὲ καὶ 
πλείονας ἔχειν ἀργυρίου τὸν ὥνϑρωπον, οὐκέτι παραλαβὼν τὸν 
Καλλίστρατον αὐτὸς βασανίζει, καὶ μνᾶς ἑβδομήκοντα λαμβάνξι 
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᾿, -“Ἥ 
-"Ὕ" - 5 μόνος. περὶ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ἀμφισβητοῦσι τοῦ κλήρου 

36 Κόνωνος καὶ ἄλλοι, καὶ ὃ ἀδελφὸς ὃ Καλλιστράτου, Κάλλιπε 
πος, ὑμοπάτριος ὦν. βουλευόμενοι κοινῇ περὶ τῶν ἀγώνων 
Ολυμπιόδωρος καὶ Καλλίστρατος συντίϑενται, ὃ μὲν ᾿Ολυμπιύ- 
δωρος, ἀμφισβητεῖν ὅλου τοῦ κλήρου, ὃ δὲ Καλλίστρατος, τοῦ [ , ᾿ Ν 9 ’ὔ 3 , " 1166 ἡμικληρίου. στρατευομένων δὲ “ἀϑηναίων εἰς ᾿Δκαρνανίαν, ὥχε- 
το χαὶ ᾿Ολυμπιόδωρος᾽" ἦν γὸρ τῶν ἐκ καταλόγου. τῆς δὲ κυ- 
φίας ἐνστάσης, οἱ δικασταὶ, πρύφασιν τὴν στρατείαν εἶναι πέι- 
σϑέντες, ἀνεῖλον αὐτὸν τῆς διαδικασίας. διό φησι Καλλίστρα- 

5 τὸς καὶ αὐτὸς ἐκλιπεῖν τὴν τοῦ ἡμικληρίου δίκην ταῖς συνϑή- 
καὶς ἐμμένων, ἐπειδὴ κοινῇ πάντα πράττειν ἐκέλευον. ὡς δὲ 
ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς στρατείας ᾿Ολυππιόδωρος, παλινδικίᾳ χρῆται 

᾿] 
" ’ πρὸς τοὺς νενικηκύτας καὶ αὐτὸς καὶ ὃ Καλλίστρατος, δεδωκό- 

10 τὸς τοῦτο τοῦ νόμου. καὶ ἀμφισβητοῦσι τοῦ πλήρου, καϑάπερ 547 2 . δ ι "δ᾽, τ ΠΥ ι Ἡν ὧ ’ « ἐξ ἀρχῆς, ὁ μὲν τοῦ ἡμίσεως, ὃ δὲ καὶ τοῦ ὕλου. πρότερος δὲ 
λέγων ᾿Ολυμπιόδωρος νικᾷ τὸν «λῆρον. νικήσας δὲ καὶ λαβὼν δ 2 ΓΕ ΄ - 3 δ᾿ 3 ὅλον οὐκ ἐμμένει ταῖς συνθήκαις αἷς ἐξ ἀρχῆς ἐποιήσατο, οὐδὲ 

,. ᾿] δ᾽, - . “" Α ; ΔΓ Ἄ, - Π - 15 δίδωσι τὰ ἡμίση τῷ Καλλιστράτῳ. ὁ δὲ αὐτὸν ἀπαιτεῖ καὶ τῶν 
ἑβδομήκοντα μνῶν τῶν παρὰ τοῦ Μοσχίωνος τὸ ἥμισυ καὶ τῆς δ, Ἀν ἐν τ ΄ ’ ι ᾿ ὅλης οὐσίας, ταῖς συνϑήκαις ἰσχυριζόμενος καὶ λέγων, καὶ ἐν 

“ , , , "3 ν᾿ τῇ τελευταίᾳ δίκῃ συναγωνίσασϑαι τῷ ᾿Ολυμπιοδώρῳ, καὶ συγ- 
- ν “ πεχωρηκέναν καὶ τοὺς λόγους εἰπεῖν, οὗς ἐβούλετο, καὶ μάρ- 

, “- δ ΕῚ Α -" 4 50 τυρὰς παρασχέσϑαι ψευδεῖς, ὡς, εἰ μὴ ποινῇ καὶ συντι- 
, ες 2 “2 3 ,᾿ " ϑέμενον πρὸς ἀλλήλους ἠγωνίζοντο, ῥᾳδίως ἂν ἐξελέγξαι καὶ 3 - 3 ΄ -» γ) οὐκ ἐᾶσαι τὸν ᾿Ολυμπιόδωρον νικῆσαι τὴν δίκην. 

1167 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΚΑΤ ΧΟ Δ Ὺ Ἢ ΓῚ δ᾽ ΘΥῪ 

ΒΑΙΑΒΗΣ ΠΟΓΟΣ. 

7 
» » ΦΗΑΝΟΝ ἴσως ἐστὶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τοὺς μὴ εἶω- 

ϑύτας μηδὲ δυναμένους εἰσιέναι εἰς δικαστήριον, ἐπει- 
δὰν ὑπό τινος ἀδικῶνται, ἄλλως τὲ καὶ ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἀδικεῖν 
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σϑαν προσήκει, οἷον καὶ ἐμοὶ νυνὶ συμβαίνει. οὐ βουλόμενος 5 
3 3 ᾽ 

γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀγωνίξζεσϑαν πρὸς ᾿Ολυμπιύδωρον, οἷ- 
» ᾽ 3 

κεῖον ὄντα καὶ ἀδελφὴν τούτου ἔχων, ἠνάγκασμαι διὰ τὸ με- 
Τα 8 ΩΣ » Θ,. 4 ΄ Π 3 ἃ, ΄ 

γάλ᾽ ἀδικεῖσϑανι ὑπὸ τούτου. εἰ μὲν οὖν μὴ ἀδικούμενος, ὦ 
32 -» » ᾽ 

ἄνδρες δικασταὶ, ἀλλὰ ψεῦδός τι ἐγκαλῶν ᾿Ολυμπιοδώρῳ τού- 
, Ν}] » " -" » ι 93 ΄ 

τῶν τι ἐποίουν, ἢ τοῖς ἐπιτηδείοις τοῖς ἐμοῖς καὶ ᾿Ολυμπιοδώ- 
Ἁ ᾽ , ᾽ ᾿ Ἄ» τ -" ᾿ 3 ’ 

ρου μὴ ἐθέλων ἐπιτρέπειν, ἢ ἄλλου τινὸς τῶν δικαίων ἀφιστά- 
Ψ ὅ, , 

μενος, εὖ ἴστε, ὅτι πάνυ ἂν ἠσχυνόμην καὶ ἐνόμιξον ἂν ἐμαυ- 
» 3 - 3 

τὸν φαῦλον εἶναι ἄνϑρωπον. νῦν ὃ οὔτε μικρὰ ἐλαττούμενος 
ΓΥῚ ’ »Ψ ᾿ 3ς.,ὕὔ , » 3 3 
ὑπὸ Ολυμπιοδώρου, οὔτε διαλλαχτὴν οὐδένα φεύγων, οὔτ᾽ αὐ 
μων " Π φως δλὰ Ἅ, ἐδ τ᾽ , "» 
μὰ τὸν Δία τὸν μέγιστον ἕκῶν, ἀλλ΄ ὡς οἷον τε μάλιστα ἄχων, 

κ , , ν . ΄ νι 

ἠνάγκασμαι ὑπὸ τούτου ἀγωνίζεσθαι ταύτην τὴν δίκην. δέομαι 
Ξ᾽ πὸ ἂς δὰ ΄ ᾽ Ζ 

οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀκούσαντας ἀμφοτέρων ἡμῶν 
χαὶ αὐτοὺς δοκιμαστὰς τοῦ πράγματος γενομένους, μάλιστα μὲν 20 

διαλλάξαντας ἀποπέμψαν καὶ εὐργέτας ἡμῶν ἀμφοτέρων ὑμᾶς 
γενέσϑαν᾽ ἐὰν δ᾽ ἄρα μὴ ἐπιτυγχάνητε τούτου, ἐκ τῶν ὑπολοί- 1168 

ἣν» ἐδ ’ " » δ χυν , 
πῶν τῷ τὰ ΒΝ λέγοντι, Ῥοντῷ ΨἊΝ ΨΉΨΟΨ ΌΒΗΝΙ ΘΕΘΟΟΟΡΟΝ, 

- , 

πρῶτον μὲν οὖν μαρτυρίας ἀναγνώσεται, ὅτε οὐκ ἐγὼ αἵτιὸς 
- » τ 

εἶμι τοῦ εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιέναι, ἀλλ᾽ αὐτὸς οὗτος. λέγε 

τὰς μαρτυρίας. 

ΝῊΡ ΕΣ ΟΣ ὙΦ 1. 

Ὅτι μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ μέτρια καὶ προσ- 
ἤκοντα προὐκαλούμην ᾿Ολυμπιύδωρον, μεμαρτύρηται ὑπὸ τῶν 
παραγενομένων. οὐκ ἐθέλοντος δὲ τούτου οὐδ᾽ ὁτιοῦν ποιεῖν 
τῶν δικαίων, ἀναγκαῖόν ἐστι πρὸς ὑμᾶς λέγειν περὶ ὧν ἀδι- 
κοῦμαι ὑπὸ ᾿Ολυμπιοδώρου ἔστι δὲ βραχὺς ὁ λόγος. ἦν γὰρ, 

ὦ ἄνδρες δικασταὶ, Κόνων ““λαιεὺς, οἰκεῖος ἡμέτερος. οὗτος 

ὁ Κόνων ἐτελεύτησεν ἄπαις ὀλίγον πάνυ χρόνον ἀῤῥωστήσας" 
ἐβίω δὲ πολλὰ ἔτη «καὶ ἦν πρεσβύτερος, ὅτ᾽ ἐτελεύτα. καὶ ἐγὼ, 
ὡς ἠσϑόμην, ὅτι οὐχ οἷός τε ἔσται περιγενέσϑαι, μετεπεμψάμην 
τουτονὶ ᾿Ολυμπιόδωφον , ὅπως ἂν παρῇ καὶ συνεπεμελῆναι μεϑ᾽ 

ἡμῶν ἁπάντων ὧν προσῆκε. καὶ ᾿Ολυμπιόδωρος οὑτοσὶ, ὦ ἄν- 
δύες δικασταὶ, ἐπειδὴ ἦλϑεν ὡς ἐμὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἕαυ- 90 

τοῦ, ἐμὴν δὲ γυναῖκα, μεϑ’ ἡμῶν ἅπαντα διῴκει. ὄντων δ᾽ 
ἡμῶν περὶ ταύτην τὴν πραγματείαν, ἐξαίφνης λόγον μοι προσ- 
φέρει ᾿Ολυμπιόδωρος οὑτοσὶ, ὅτι καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ προσήκουσα 

5 

1ο 

15 

εἴη τῷ Κόνωνι τῷ τετελευτηκότι, καὶ ὅτι δίκαιον εἴη καὶ αὐτὸν 25 
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᾿ ᾿ » δι} ΓΙ ὧΨ 
τὸ μέρος “λαβεῖν ἁπάντων ὧν ὃ Κόνων κατέλιπεν. ᾿ ἐγὼ δὲ, ὦ 
᾿, " 

ἀνδρες δικασταὶ, συνειδὼς, ὅτι ἐψεύδετο καὶ ἀναισχυντεῖν ἐπε. 
, τ 2 ι Ἂ “ Ἡ" τ᾿’ , 2 , - 

χείρεν, καὶ ὁτι οὐδεὶς ἦν ἄλλος τῷ Κόνωνι γένει ἐγγυτέρω ἐμοῦ, 
᾿ κ᾿ ν - -΄ 3 ᾽ ’, 

τὸ μὲν πρῶτον ὡς οἷὸν τε μάλιστα ὠργίσϑην καὶ ἡγανάκτησα 
᾽ - 3 » ΄ 

1169 ἐπὶ τῇ ἀναισχυντίῳ τοῦ λόγου" ἔπειτα δ᾽ ἐλογισάμην πρὸς ἐμαυ- 
" ω ᾽ ΗΠ ᾿ ιν 5 28 Η ͵ ᾽ , 

τὸν, ὅτι οὐκ ἐν καιρῷ ὀργιζοίμην, καὶ τούτῳ ἀπεκρινάμην, 
“" » “4 Ἁ ’ 

ὅτι ἐν μὲν τῷ παρόντι προσήκει ϑάπτειν τὸν τετελευτηκότα: καὶ 
"» Ξ ι . ᾽ ᾿ ι ΄, δ" 

5 τἄλλα ποιεῖν τὰ νομιζόμενα, ἐπειδὰν δὲ τουτῶν ἁπάντων ἐπι- 
» Ἷ νὰ τὸ ᾽ - ΡΖ Α ι ν' ἮΝ 

μεληϑῶμεν, τοϑ'΄ ἡμῖν αὐτοῖς διαλεξομεϑα. καὶ αὐτὸς, ὦ ἄνδρες 
ι ΄ » ι » 3.» , Α 

δικασταὶ, προσωμολύγησε ταῦτα καὶ καλῶς μ΄ ἔφη λέγειν. ἐπειδηὴ 
3 Ἄ 

δ᾽ ἀπηλλάγημεν καὶ ἐποιήσαμεν ἅπαντα τὰ νομιζόμενα, καϑ᾽ 
͵ ᾿ ᾿ 

10 ἡσυχίαν ἤδη παρακαλέσαντες ἅπαντας τοὺς οἰκείους διελεγόμεϑα 
Δ ΣΣ ἈΚ. τ τ 3 ω ἴδ ἢ 
ἡμῖν αὐτοῖς πεδὺ ὧν οὗτος ἠξίου ἑαυτῷ εἶναι. ὅσα μὲν οὖν, 

Ἐν ΟΝ 6. ᾿ Ὁ ἂν Π ἘΠ Ως, 2 ᾿ ’; ι 

ὦ ἀνδρες δικασταὶ, ἡμεῖς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διηνέχϑημεν περὲ 

τούτων διαλεγόμενοι, τί ὧν ἐγὼ ταῦτα διηγούμενος ἢ ὑμῖν 
΄ » 

πράγματα παρέχοιμι ἢ ἐμαυτῷ ἐνοχλοίην ; τὸ δὲ τέλος, ὃ ἐγένετο, 
» Σ “ 3 » 3 

16 τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἀναγκαίως ἔχει ἀκοῦσαι. αὐτὸς γὰρ ἐγὼ ἐδίκασα 
τ Β΄ ᾿ ττοΣ  - 

τούτῳ καὶ οὗτος ἐμοὶ, τὰ ἡμίσεα ἑκάτερον ἡμῶν λαβεῖν ὧν 
«- ᾿ 3 5 ᾿ 

κατέλιπε Κόνων, καὶ μηδεμίαν ἀηδίαν εἶναι περαιτέρω. παὶ 

ροειλό ὖἦ ἄνδρες δὲ; ἱ, ἑκὼ δοῦ ὕτῳ μᾶλ προειλόμην, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἑκὼν μεταδοῦναν τούτῳ μᾶλλον, 
΄ ΄ » “», - 

90 ἢ εἰς δικαστήριον εἰσιὼν κινδυνεύειν πρὸς οἰκεῖον ὄντα τοῦτον, 
" 3 ι - - Α -" 

χαὶ εἰπεῖν τι ἀηδὲς, ἀδελφὸν ὄντα τῆς ἐμῆς γυναικὸς καὶ ϑεῖον 
»" »" Ὰ ᾽ »" 3 ΄ 

τῶν ἐμῶν παίδων, καὶ ὑπὸ τούτου ἀκοῦσαί τι ἀνεπιτήδειον. 
-" 3 »" - 

ταῦτα πάντ᾽ ἐνθυμούμενος συνεχώρησ᾽ αὐτῷ. καὶ ᾿μετὰ ταῦτα 
͵ , ᾿ ΝΕ 3 ῳ- » “ 

25 συνθήκας ἐγράψαμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ ἁπαντῶν, καὶ 00- 
3 Ἕ 5 « δ ΄ ν᾿ 

κους ἰσχυροὺς ὠμόσαμεν ἀλλήλοις, ἦ μὴν τά τε ὑπάρχοντα τὰ 
» ᾿ , 5. ὙὉ τ᾿ 

φανερὰ ὄντα καλῶς καὶ δικαίως διαιρήσεσϑαν, καὶ μηδ᾽ οτιοῦν 
» ξ ΄ ᾿ 

πλεονεκτήσειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου ὧν κατέλιπε Κόνων, καὶ 
Ξ ϑ » ΄ ΄ 3 2 ΄ 

1170 τἄλλα πάντα κοινῇ ζητήσειν καὶ πράξειν μετ᾽ ἀλλήλων βου- 
3 ᾿ - ᾿ ΞΦ δ 

λευόμενοι, ὃ τι ἂν ἀεὶ δέῃ. ὑπενοοῦμεν γὰρ, ὦ ἄνδρες δικα- 
3 - - ΄ ᾿-ι Ν 

σταὶ, ἥξειν τινὰς ἀμφισβητήσοντας τῶν τοῦ Κόνωνος καὶ ἕτέ- 
- . 9. 4 τ Ἂν ἰν ΄ ᾿ ἷν 4 

ρους᾽ οἷον καὶ ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς, ὁμοπάτριος μὲν, ομομήτριος 
᾿» 2 ΄- 9.9 ὡς 

5 δ᾽ οὐ, ὃς ἀπεδήμει" καὶ εἰ δή τις ἄλλος ἡβούλετ᾽ ἀμφισβητεῖν, 
“ ΄ κ ΄ 

οὐκ ἐνὴν ἡμῖν κωλύυεὶν" οἵ γὰρ νόμον κελεύουσι τὸν βουλόμενον 
» - Ρ ΄ 3 Ὰ. ᾿ 

ἀμφισβητεῖν. ταῦτα δὴ πάντω ττρονοούμενον ἐγράψαμεν τὰς συν- 
ὁ ἂ ΄ δ , 3 ᾿ ϑήπας καὶ ὕρκους ὠμόσαμεν, ὅπως ἂν μήτε ἕκοντὲ μὴητε ὡποντὲ - 

Υ “.- , - ΣῪ » ΕΥ) -»ξ 39 " 

10 μηδετέρῳ ἐξουσία ἡμῶν γένηται μηδ οτιοῦν ἰδίᾳ πρῶξαι, ἀλλὰ 
᾿ Δι τος 5», Ω , ν 

κοινῇ βουλευύμενον μεϑ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἅπαντα πραττῶμεν, καὺ 
΄ » ᾿ Ἁ ᾿ 

μάρτυρας ἐποιησάμεθα περὶ τούτων, πρῶτον. μὲν τοὺς ϑεοὺς, 
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οὖς ὠμόσαμεν ἀλλήλοις; καὶ τοὺς͵ οἰξείους.: τοὺς ἡμετέρους αὖ- 

τῶν, ἔπειτ᾽ ᾿Δνδροκλείδην ᾿Ἵχαρνέα, παρ᾿ ᾧὦ κατεϑέμεϑα τὰς 15 

συνθήκας. βούλομαι οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τύν τε νόμον 

"ἀναγνῶναι, πκαϑ' ὃν τὰς συνθήκας ἐγράψαμεν πρὸς ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς, καὶ μαρτυρίαν τοῦ ἔχοντος τὰς συνϑήπας. λέγε τὸν νό- 
μον πρῶτον. 20 

ΝΟΜΜΟΣ. 

᾿Δναγίνωσκε δὴ καὶ τὴν μαρτυρίαν τὴν ᾿Ανδροκλείδου. 

ΠΟ Το ΡΟ ΩΪ 

3 , » φ 
Ἐπειδὴ δ᾽ ὠμόσαμεν ἀλλήλοις, καὶ αἱ συνϑῆκαι ἦσαν κεί- 

μέναν παρὰ τῷ ᾿Ανδφοκλείδῃ, διεῖλον ἐγὼ δύο μερίδας, ὦ ἄνδρες 25 

δικασταί. καὶ ἡ μὲν ἑτέρα ἦν μερὶς ἡ οἰκία, ἐν ἢ ᾧκει αὐτὸς 
ὃ Κόνων, καὶ τἀνδράποδα, οἵ σακχυφάνται" ἡ δ᾽ ἑτέρα ἦν μερὶς 

᾿ ϑ..Ὁἃ 2 ΄ δ , 2 ᾽, 3 
οἰκία ἑτέρα καὶ τἀνδράποδα, οὗ φαρμακοτρίβαι. ἀργύριον ὃ 

᾿ δ ’ -" » . εἶ τι κατέλιπεν ὁ Κύνων φανερὸν ἐπὶ τῇ τραπέζῃ τοῦ Ηρα-1171 
“δ᾽ “ ΄ 3 ΄ " " Π 4 

χλείδου, τοῦϑ᾽ ἅπαν σχεδύν τε ἀνηλώϑη εἴς τε τὴν ταφὴν καὶ 

τἄλλα τὰ νομιζόμενα καὶ εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ μνήματος. διε- 
2 ’ , , , ’ 

λὼν δ᾽ ἐγὼ τὰς δύο ταύτας μερίδας ἔδωκα αἵρεσιν τούτῳ ᾿Ολυμ- 5 
, δ ᾿ , »" τον » Π τ 

πιοδώρῷ οποτέραν βουλέτανι τῶν μερίδων λαβεῖν. καὶ οὗτος 
“ ᾿ ᾿ ι νὴ ᾿ 2.» Ἁ 

εἵλετο τοὺς φαρμακοτρίβας καὶ τὴν οἰκίαν" ἐγὼ δ᾽ ἔλαβον τοὺς 

σακχυφάντας καὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἕτέραν. καὶ ταῦτ᾽ ἔστιν, ἃ 
ἕκάτερος ἡμῶν εἶχεν. ἐν δὲ τῇ μερίδι τῇ τουτουὶ ᾿Ολυμπιοδώρου 10 

“- ν » » κι ΄ ΕῚ Ἂν ΔῈ ᾿ δ »ὝἭ 

ἐνῆς εἷς τῶν φαρμακοτριβῶν, ὃν μάλιστ ἐνόμιξε πιστὸν ἑαυτῷ 
εἶναι ὁ Κόνων" ὄνομα δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐστὶ Μισχίων. οὗτος 
ς ᾿ τ ᾿ » , ἌΡ, - ΄ [χ 
ὃ οἰκέτης σχεδὸν τι ἤδει τά τ΄ ἄλλα τοῦ Κύνωνος ὅπαντα καὶ 
δὴ καὶ τὸ ἀργύριον οὗ ἦν, τὸ ἔνδον κείμενον τῷ Κόνωνι. καὶ 15 
δὴ καὶ ἔλαϑε τὸν Κόνωνα, πρεσβύτερόν τε ὄντα καὶ πεπιστευ- 

΄ . ἌΣ - τ ᾿ 

κύτα αὐτῷ, ὑφαιρούμενος τοῦ ἀργυρίου οὗτος ὁ οἰκέτης ὁ Μο- 
σχίων. καὶ πρῶτον μὲν ὑφαιρεῖται αὐτοῦ χιλίας δραχμὰς χωρίς 
που κειμένας τοῦ ἄλλου ἀργυρίου, ἔπειϑ᾽ ἑτέρας ἑβδομήκοντα 30 
μνᾶς" καὶ ταῦτα ποιῶν ἐλάνϑανε τὸν Κύνωνα. καὶ τὸ ἀργύριον 

»"»να Ὁ “43 δ Ἢ ΨΥ αἱ ΝΕ. 3 » ᾿ 

τοῦϑ᾽ ἀπὰν εἶχεν αὐτὸς δι ἑαυτοῦ ὁ ἀνϑρωπος. οὐ πολλῷ δὲ 
΄ “ δ΄ ον ᾿ ὌΠ ας ΄ , 

χρόνῳ ὕστερον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 1] ἡμεῖς διειλόμεϑα τὰς 
μερίδας, ὑποψία τις ἐγένετο καὶ αἴσϑησις περὶ τἀνθρώπου τού- 95 
» » 3 του. ἐκ δὲ ταύτης τῆς ὑποψίας " ἐδύκει ἐμοὶ χαὶ τούτῳ ᾿Ολυμ- 

Τεποοίλ. Τόν, 1. 9 
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ΨΤ , ΓΕ Τα “5. 4᾽ Η δι ὧν 
πιοδώρῳ βασανίζενν τὸν ἀνϑρῶπον. καὶ ὁ ἀνϑρωπος, ὦ ἄνδρες 

, δ ΄“ - ΄ 

δικασταὶ, αὐτὸς αὐτοῦ κατεῖπε, πρὶν βασανίζεσϑαι, ὅτι χιλίας 

1172 δοαχμὰς ὑφέλοιτο τοῦ Κόνωνος, καὶ ἔφη εἶναν παρ᾽ ξαυτῷ, 
[  . 2 λ ᾿) ἷ " δὲ - λ ’ 2 , δ᾽ ὅσον μὴ ἦν ἀνηλωμένον᾽ περὶ δὲ τοῦ πλείονος ἀργυρίου οὐ 
[ν -" 5 2 -" ΄, , - ᾿ «ἐν , αἰυδ , ὁτιοῦν εἶπεν ἐν τῷ τότε χρόνῳ" καὶ ἀἁποδίδωσν περὶ ἑξακοσίας 

τινὰς δραχμάς. καὶ τούτου τοῦ ἀργυρίου οὗ ἀπέδωκεν ὁ ἄν- 
» , , ΩΗ͂". 

5, ϑρῶπος καλῶς καὶ δικαίως κατὰ τοὺς ὅρκους, οὖς ὠμόσαμεν 

ἡμεῖς, καὶ κατὰ τὰς συνθήκας τὰς κειμένας παρὰ τῷ ᾿Ανδρο- 
χλείδῃ τὸ μὲν ἥμισυ ἐγὼ ἔλαβον, τὸ δ᾽ ἥμισυ οὑτοσὶ ᾿Ολυμ- 

μὰ 3 ΜῚ τ 
πιόδωρος. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον ἐκ ταύτης 

-» - -» Ἔ δ 
10 τῆς ὑποψίας τῆς πρὸς τὸν οἰκέτην περὶ τοῦ ἀργυρίου οὐ ἀπέ- 

“ , , 3 "»" 

δωκεν ἔδησε τὸν ἄνϑρωπον καὶ ἐβαδάνισεν αὐτὸς ἐφ᾽ ξαυτοῦ, 
»ὟὝ 32 - 

ἡμᾶς δὲ οὐ παρεκάλεσεν, ὁμωμοκὼς κοινῇ ζητήσειν καὶ πράξειν 
μετ᾽ ἐμοῦ πάντα. καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, κατα- 

15 τεινόμενος ὑπὸ τῆς βασάνου προσωμολύγησε καὶ τὰς ἑβδομήκοντα 
-» ΕῚ ’ δ Α ΄ ΙΝ ΄ 3 ἄλλ ᾿ Γ 

μνᾶς εἰληφέναν ὑπὸ Κονωνος υφελομενος " καὶ ἀποδίδωσιν ἅπαν 

ὁ ἀργύριον τοῦτο ᾿Ολυμπιοδώρῳ τούτῳ. ἐγὼ ὃδ᾽, ὦ ἄνδ τὸ ἀργύρ οὔτο ᾿Ολυμ θῷ τούτῳ. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες 
2 » ,’ ᾽ ’ 

δικασταὶ, ἐπειδὴ ἐπυθόμην περὶ τῆς βασάνου τἀνθρώπου, καὶ 
[ν 32 ὃ ὃ " 3] ᾿ 3 ΄ ΤῸ , 3 ὃ ΄ «- 

420 ὅτι ἀποδεδωκὼς εἴη τὸ ἀργύριον, ἐνόμιζόν μοι ἀποδώσειν τοῦ- 
τον τὸ ἥμισυ τοῦ ἀργυρίου, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον ἀπὸ τῶν 

“7 » 2 ᾿ ᾿ Σὰ " 2 ΄ δ.,1. 
χιλίων δραχμῶν ἀποδέδωκε. καὶ εὐθὺς μὲν οὐ πάνυ τι ἠνώ- 

᾿ ͵ δ ὧν 
χλουν τούτῳ, ἡγούμενος αὐτὸν τοῦτο γνώσεσϑαν καὶ διοικήσειν 

« ᾿ ΠΥ » Ω’ κ , δ » δ᾽ Α ’ ᾿ , 

25 καὶ ἐμοὶ καὶ ἑαυτῷ, πῶς ἕκατερος ἡμῶν ἕξει τὰ δίκαια κατὰ 
- 3 - 

τοὺς ὅρκους καὶ τὰς συνθήκας τὸς πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς περὶ τοῦ 
Ξ' ΠΆΡΙΝ ι- ΄, ἣν ᾿ ΄ ᾽ 4 ᾽ 

ἰσομοιρεῖν ἁπάντων ὧν Κόνων ἦν καταλελοιπώς. ἐπειδὴ δ᾽ ἐν- 
διέτριβε καὶ οὐδὲν ἐποίει, διελεγόμην τούτῳ ᾿Ολυμπιοδώρῳ καὶ 
2. » -“ 3 θ 

1178 ἠξίουν ἀπολαμβάνειν τὸ ἐμαυτοῦ μέρος τοῦ ἀργυρίου. οὑτοσὶ 
5 2 ᾿ » δ᾽ ᾿Ολυμπιόδωρος ἀεί τι προὐφασίζετο καὶ ἀναβολὰς ἐποίεῖτο. 

καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἕτεροί τινες ἔλαχον τοῦ κλήρου τοῦ Κόνωνος, 
ν , - ἰν ᾽ δ 

5 καὶ ὁ Κάλλιππος ἐπεδήμησεν ἔξ τῆς ἀποδημίας, ὃ ἐμὸς ἀδελφὸς ὃ 
ἐγ ΄ νὴ εξ 3α Δ »ν» δ 
ὁμοπάτριος" καὶ οὗτος ἔλαχεν εὐθὺς τοῦ ἡμικληρίου. καὶ τούτῳ 
3 ΄ , ι δ Φ. ἐϑ Ἁ ι ἣ τ 
Ολυμπιοδῶρῳ πρόφασις καὶ αὐτὴ ἐγένετο πρὸς τὸ μὴ ἀποδι- 

΄ Φ΄ 3. - 

δόναν μοι τὸ ἀργύριον, ἐπειδὴ πολλοὶ ἤσαν οἵ Ἐρκότ: ἀκοτγλνον 

10 καὶ ἔφη ρῆναί με περιμένειν, ἕως ἂν οἵ ἀγῶνες γένωνται. καὶ 
ἐμοὶ ἀνάγκη ἦν ταῦτα συγχωρεῖν " καὶ συνεχώρησα. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἐγὼ καὶ οὑτοσὶ ᾿Ολυμπιόδωρος ἐβουλευόμεϑα κοινῇ, ὥσ-" 

5 3 

περ καὶ ὠμόσαμεν, ὅντινα τρύπον ἄριστα χαὶ ἀσφαλέστατα 
» - Ξ᾿ 15 προσοισύμεϑα πρὸς τοὺς ἀμφισβητοῦντας. καὶ ἔδοξεν ἡμῖν, ὦ 

"» ι ᾿ ἕν ΄ - ΄ Ὡ ὶ 
ἄνδρες δικασταὶ, τουτονὶ μὲν Ολυμπιόδωρον τοῦ κλήρου ολου 
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᾿ἀμφισβητεῖν, ἐκὲ δὲ τοῦ ἡμικληρίου, ἐπειδὴ καὶ Κάλλιππος ὁ 

ἀδελφὸς ὁ ἐμὸς τοῦ ἡμικληφρίου μόνον ἠμφισβήτει. καὶ ἐπειδὴ 

ἀνεκρίϑησαν πρὸς τῷ ἄρχοντι ἅπασαι αἵ ἀμφισβητήσεις, καὶ 20 

ἔδει ἀγωνίξεσϑαι ἐν τῷ ΔΑΝΜΝΡΟΝΥ ἀπαράσκευοι ἦμεν τὸ παρά- 

παν πρὸς τὸ ἤδη ἀγωνίζεσϑαι ἐγὼ καὶ ᾿Ολυμπιύδωρος οὑτοσὶ 

διὰ τὸ ἐξαίφνης ἐπιπεπτωκπέναι ἡμῖν πολλοὺς τοὺς ἀμφισβη- 
τοῦντας. ἐκ δὲ τῶν ὑπαρχόντων ἐσκοποῦμεν κοινῇ, εἴ πως 25 

ἀναβολή τις γένοιτο ἐν τῷ παρόντι, ὥστε παρασκευάσασϑαι 
ἡμᾶς καϑ' ἡσυχίαν πρὸς τὸν ἀγῶνα. καὶ κατὰ τύχην τινὰ καὶ 
δαίμονα ὑμεῖς ἐπείσϑητε ὑπὸ τῶν ῥητόρων εἰς ᾿Δκαρνανίαν. στρα- 
τιώτας ἐκπέμπειν. καὶ ἔδει καὶ τουτονὶ ᾿ολυμπιόδωρον στρατεύε- 1174 

σϑαι᾿ καὶ ὥχετο μετὰ τῶν ἄλλων στρατευύμενος. καὶ συνεβε- 
βήκει, ὡς ὠόμεϑα ἡμεῖς, αὕτη καλλίστη ἀναβολὴ, δημοσίᾳ 
τούτου ἀποδημοῦντος καὶ στρατευομένου. ἐπειδὴ δ᾽ ἐκάλει ὃ 5 

ἄρχων εἰς τὸ δικαστήριον ἅπαντας τοὺς ἀμφισβητοῦντας κατὰ 
τὸν νόμον, ὑπωμοσάμεϑα ἡμεῖς, τουτονὶ ᾿Ολυμπιόδωρον δημο- 
σίᾳ ἀπεῖναι στρατευόμενον. ὑπομοϑέντος δὲ τούτου, ἀνϑυπω- 

μύσαντο οἱ ἀντίδικοι, καὶ διαβάλλοντες ᾿ολυμπιύδωρον τουτονὶ, 10 
ὕστερον ἡμῶν λέγοντες, ἔπεισαν τοὺς δικαστὰς ψηφίσασϑαι, τῆς 

δίκης ἕνεκ᾽ ἀπεῖναι τουτονὶ καὶ οὐ δημοσίᾳ. ψηφισαμένων δὲ 

ταῦτα τῶν δικαστῶν, διέγραψεν ὁ ἄρχων Πυϑόδωρος κατὰ τὸν 

γόμον τὴν τουτουὶ ᾿Ολυμπιοδώρου ἀμφισβήτησιν. διαγραφείσης 
δὲ ταύτης, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐμοὶ ἦν ἐκλιπεῖν τὴν τοῦ ἡμικληρίου 15 
ἀμφισβήτησιν. γενομένων δὲ τούτων, ἐπεδίκασεν ὁ ἄρχων τοῖς 
“ἀντιδίκοις τοῖς ἡμετέροις τὸν κλῆρον τὸν Κύνωνος" ταῦτα γὰρ 
οὗ νόμοι αὐτὸν ἠνάγκαζον ποιεῖν. ἐπειδὴ δ᾽ ἐπεδικάσαντο, εὐ- 
ϑὺς εἰς Πειραιᾶ ἐλϑόντες παρελάμβανον πάνϑ᾽, ὅσα ἡμῶν εἶχεν 20 
ἑκάτερος νειμάμενος ἐν τῇ μερίδι. κἀγὼ μὲν ἐπιδημῶν αὐτὸς 

παρέδωκα" ἀνάγκη γὰρ ἦν πείϑεσϑαι τοῖς νύμοις" τὰ δ᾽ ᾽θλυμ- 
πιοδώρου, ἀποδημοῦντος τούτου, ἅπαντα ὥχοντο λαβόντες πλὴν 95 
τοῦ ἀργυρίου οὗ εἶχεν αὐτὸς παρὰ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ οἰκέτου, 
ὃν ἐβασάνισεν" οὐ γὰρ εἶχον ὅπου ἐπιλάβοιντο τοῦ ἀργυρίου. 
καὶ τὰ μὲν πραχϑέντα ταῦτ᾽ ἦν ἐν τῇ ἀποδημίᾳ τῇ ᾿Ολυμπιο- 
δώρου, καὶ τῆς κοινωνίας τῆς πρὸς τοῦτον ταῦτ᾽ ἐγὼ ἀπέλαυσα. 

ἐπειδὴ δ᾽ ἐπεδήμησεν οὗτος καὶ οἵ ἄλλοι στρατιῶται, ἠγανάκτει 117 
᾿Ολυμπιόδωρος οὑτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐπὶ τοῖς συμβεβη- 
πόσι καὶ ἡγεῖτο δεινὰ πεπονϑέναι. ἐπειδὴ δὲ μεστὸς ἐγένετο ἀγα- 
νακτῶν, ἐσκοποῦμεν πόλιν καὶ ἐβουλευόμεϑα κοινῇ ἐγὼ καὶ 5 
᾿Ολυμπιόδωρος οὑτοσὶ, ὅντινα τρύπον τούτων τι πάλιν πομιού- 

9 2 
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ΕῚ - »" μεϑα. καὶ ἐδόκεν ἡμῖν βουλευομένοις προσκαλεῖσθαι τοὺς ἐπι- 
- ΄ 3 

δεδικασμένους κατὰ τὸν νόμον, καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀσφα- 
“’ -“ » - ἡ 

10 λέστατον εἶναν μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἡμᾶς ἀμφοτέρους τὸν κίνδυνον 

ποιεῖσϑαι πρὸς τοὺς ἀμφισβητοῦντας, ἀλλὰ χωρὶς ἑκάτερον, καὶ 
“ Υ 2 ΄ “ » ΄ ὩΣ Ὡ ᾿ 

τοῦτον μὲν Ολυμπιοδῶρον ὁλου τοῦ χλήρου λαχεῖν, ὥσπερ τὸ 
΄ ΝΞ "ζ΄ 3 ΠΑΡῸ οι Η τὰ Ὁ ᾽, πρότερον, καὶ ἀγωνίζεσθαι καϑ᾽ αὐτὸν, ἐμὲ δὲ τοῦ ἡμικληρίου, 

3 » 

15 ἐπειδὴ καὶ Κάλλιππος, ὃ ἀδελφὸς ὁ ἐμὸς, τοῦ ἡμικληρίου μόνον 
᾽ ΄ [χ2 “λ " ΄ ων. ΄ ᾽ ᾿, ΡΞ 

ἠμφισβήτει, ὅπως, ἐὼν μὲν οὑτοσὶ ᾿Ολυμπιόδωρος ἐπιτύχῃ τοῦ 
-» κ 

ἀγῶνος, ἐγὼ κατὰ τὸς συνθήκας χαὶ τοὺς ὕρκους, πάλιν τὸ 

μέρος λάβοιμι παρὰ τούτου, ἐὰν δ᾽ ἄρ᾽ ἀποτύχῃ καὶ τὰ ἕτεραι 
ψηφίσωνται οἵ δικασταὶ, οὗτος παρ᾽ ἐμοῦ τὰ μέρη καλῶς καὶ 

90 δικαίως ἀπολαμβάνοι,. ὥσπερ ὠμόσαμεν ἀλλήλοις καὶ συνεϑέμεϑα. 

ἐπειδὴ δὲ ταῦτ᾽ ἐβουλευσάμεϑα, καὶ ἐδόκει ἀσφαλέστατ᾽ εἶναι 
΄ δι 

καὶ ἐμοὶ καὶ ᾿Ολυκπιοδώρῳ;, προσεκλήϑησαν ἅπαντες οἵ ἔχοντες 
-"ν Ἁ Α ΄ 3 

τὰ τοῦ Κόνωνος κατὰ τὸν νόμον. καί μον ἀνάγνωθι τὸν νύμον, 
καϑ' ὃν ἡ πρόσκχλησις ἐγένετο. 

Ε ΝΟΙΚΟΣ. 

Κατὰ τὸν νόμον τοῦτον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἡ προσκλη- 

σις ἐγένετο, καὶ τὰς ἀμφισβητήσεις ἀντεγραψάμεϑα ὃν τρόπον 
τούτῳ ἐδύκει ᾿Ολυμπιοδώρῳ. καὶ μετὰ ταῦϑ᾽ ὁ ἄρχων ἀνέκρινε 
πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ἀμφισβητοῦσι, καὶ ἀνακρίνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ 

δικαστήριον. καὶ οὑτοσὶ ᾿Ολυμπιόδωρος ἠγωνίζετο πρῶτος, καὶ 

1176 ἔλεγεν ὅ τι ἠβούλετο, καὶ μαρτυρίας παρείχετο, ἃς ἐδόκει τού- 
τῷ. κἀγὼ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, σιωπῇ ἐκαϑήμην ἐπὶ τοῦ ἑτέρου 
βήματος. τοῦτον δὲ τὸν τρύπον κατασκευασϑέντος τοῦ ἀγῶνος, 

ΠῚ ἐνίκησεν οὑτοσὶ ῥαδίως: νικήσας δὲ, καὶ διαπραξάμενος ἅπαν- 

τὰ ὅσα ἠβουλήϑημεν ἐν τῷ δικασταὶ, καὶ ἀπολαβὼν παρὼ 

τῶν πρότερον ἐπιδιπασαμένων, ὅσα σαν ἐκεῖνοι παρ᾽ ἡμῶν 
εἰληφότες, ταῦτα δὴ πάντ᾽ ἔχων καὶ τὸ ἀργύριον, ὃ ἔλαβε 

10 παρὰ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βασανισϑέντος, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἠϑέλησε 
τῶν δικαίων πρός μὲ ποιῆσαν, ἀλλ᾽ ἔχει αὐτὸς ἅπαντα, ὀμω- 
μοχὼς καὶ συνθήκας πρίς μὲ ποιησάμενος, ἢ μὴν ἰσομοιρή- 
σειν. καὶ αἵ συνθῆκαι αὗται ἔτι καὶ νυνὶ κεῖνται παρὰ τῷ 

15 ᾿Ανδροκλείδῃ, καὶ μεμαρτύρηκεν. αὐτὸς πρὸς ὑμᾶς. βούλομαι δὲ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν εἴρη τα μαρτυρίας ὑμῖν παρα- 
σχέσϑαι, πρῶτον μὲν, τὸ ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἐγὼ καὶ οὗτος ἡμῖν αὖ- 

τοῖς δικάσαντες ἐνειμάμεϑα τὸ ἴσον ἑκάτερος τῆς φανερᾶς οὐ- 
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σίας ἧς Κόνων κατέλιπε. καὶ μοι λάβε ταύτην τὴν μαρτυρίαν 

πρῶτον, ἔπειτα τὸς ἄλλας ἁπάσας ἀναγίνωσπε. 90 

ΦΕΥ͂, 

2 ’ ΠῚ ι ’ «κι ΄ 4:0, 

“αβε δὴ μοι καὶ τὴν πρόχλησιν, ἣν προεκαλεσαμὴν αὐτὸν 
3 -» 3 , «“ » ι. »" 3 ’ -" 

περὶ τοῦ ἀργυρίου, ὃ ἔλαβε παρὰ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βασανι- 

σϑέντος. 

ΤΕΕΡΙΘΟ ΚΦ ΩΣ: ἐθ ῳι 

Ἄ Ὰ “Αναγίνωσκε δὴ καὶ τὴν ἑτέραν μαρτυρίαν, ὅτι, ἐπειδὴ 
Ε] ’ ». 23 ’ τον Ὁ - ’ τ δ ἐῚ 

ἐπεδιχασαντο οὗ ἀντίδικοι ἡμῶν, ἀἁπαντὰ παρέλαβον, ὁσὰ ἡμεῖς 
. »" - ᾿ . 

εἴχομεν, πλὴν τῶν χρημάτων ὧν εἶχεν ᾿Ολυμπιόδωρος παρα 1177 
κἂν 3 

τοῦ βασανισϑέντος ἀνϑρώπου. 

ΜΠ ΤΟΡΙΕΝΈΤΙΑ,: 

.- , ἐμ, 9 » ΄ 
᾿ Ὸν μὲν τρύπον, ὦὁ ἄνδρες δικασταὶ, ἐξ ἀρχῆς διενειμαμεϑα 

" Κό κα " ᾿ ᾽ ΠῚ ᾿ “ὦ, ὃ ΨᾺ " 

τὴν Κόνωνος οὐσίαν τὴν φανερὰν ἐγὼ καὶ Ολυμπιόδωρος, καὶ 6 
᾿ 3 Ω « 

λύγῷ ἀκηκύατε, καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν, παὶ ὡς οὗτος ἔλαβε 
κ 2 ; - 3 - δ 

τὸ ἀργύριον παρὰ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ οἰκέτου, καὶ ὅτι οἵ ἐπι- 
’ - 4: ἢ δικασάμενοι ἔλαβον ὅσα ἡμεῖς εἴχομεν, ἕως πάλιν οὗτος ἐνίκη- 

-" Ε ᾽ 

σεν ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ἃ δὲ λέγων οὐκ ἀποδίδωσί μοι, οὐδ᾽ 10 
᾿ "»" 5ς» δ - »- ΄ "» ’ 

ἐϑέλεν τῶν δικαίων οὐδ΄ ὁτιοῦν ποιεῖν, τούτοις ἤδη προσέχετε 

τὸν νοῦν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἵνα μὴ αὐτίκ ἐξαπατήσωσιν ὑμᾶς 
“ δ 3 3 

οἵ ῥήτορες, οἷς οὑτοσὶ παρεσκεύασται ἐπ᾿ ἐμέ. λέγει μὲν οὖν 
Ἑ 3.) 3 2 5. «16 κ᾿ ΄ ΓΑ ι “0 

οτος οὐδέποτε ταῦτα, αλλ 0 τι ἂν τύχῃ αἰει, καὶ. περιϊὼν 15 
πὸ Ψ - 

προφάσεις ἀτύπους τινὰς καὶ ὑπονοίας καὶ αἰτίας ψευδεῖς ἐπι- 
Π ᾿ , } -" ; ἀδι-. Ω Α ΓΩ » 

φέρει, καὶ περὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὅλον ἄδικός ἐστιν ἄνϑρωπος. πλεῖς, 
᾽ τιν , ΄ 3 

στον δ᾽ αὐτοῦ ἀχηκόασι λέγοντος, οἵ μὲν, ὅτι τὸ παράπαν οὐκ 
3 ᾽ » 3 . 

ἔλαβε τὸ ἀργύριον παρὰ τἀνθρώπου ἐπειδὰν δὲ τοῦτ᾽ ἐξελέγ- 30 
[ν » Ξε 1 3 

χηται, πάλιν λέγει, ὅτι παρὰ τοῦ ξαυτοῦ ἀνθρώπου ἔχεν τὸ ἀρ- 
3 ὦ ΄ » 

γύριον, καὶ οὐ μεταδώσει ἐμοὶ οὔτε τοῦ ἀργυρίου οὔτε τῶν 
τ ᾽ - 

ἄλλων οὐδενὸς ὧν κατέλιπε Κόνων᾽ ἐπειδὰν δέ τις αὐτὸν τῶν 
2 , - ’ ᾿ " θ΄ εἰν 3 - ι 3 3 
ἐπιτηδείων τῶν τούτου καὶ τῶν ἐμῶν ἐρωτᾷ, διὰ τί οὐκ ἀπο- 95 

3 ΄ - » -» 

δώσει, ὁμωμοκὼς ἰσομοιρήσειν, καὶ τῶν συνθηκῶν ἔτι καὶ νῦν 
᾿ 

κειμένων, φησὶ παραβεβηκέναι μὲ τὰς συνθήκας, καὶ δεινὰ πε- 
δ᾿: τ ς 

πονϑέναν ὑπ᾽ ἐμοῦ, κοὶ διατελέσαν μέ φησιν ὑπεναντία παὶ λέ- 
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-“ , Αἱ ὶ ππῸ 
1178 γοντὰ καὶ πράττοντα ἑαυτῷ. καὶ ἃ μὲν προφασίζεται, ταῦτ᾽ 

ἐστίν. ἃ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὗτος λέγει, ὑπόνοιαν 

πλασταί εἰσι καὶ προφάσεις ἄδικον καὶ πονηρίαι ἐπὶ τῷ ἀπο- 
-" [Ὶ , 5. ἃ ᾽ - ᾽ ,.. τὰν πὰ ϑο Σ 

στερῆσαν, ἃ προσήκει αὐτὸν ἀποδοῦναι ἐμοί" ἃ δ᾽ ἐγὼ ἐρῶ 
ν᾿ δεινὰ δ, τ -" 

5 πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὗτος ψεύδεται, ταῦτα δὲ πάνϑ᾽ ὑπόνοια μὲν 
3 - , 

οὐδεμία ἔσταν, φανερῶς δ᾽ ἐπιδείξω τὴν τούτου ἀναισχυντίαν, 

τεγμήρια λέγων ἀληϑινὰ καὶ πᾶσι γνώριμα καὶ μάρτυρας παρε- 
χόμενος περὶ ἁπάντων. πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

10 λέγω, ὅτε οὗτος διὼ τοῦτο τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις 
» -" » - - “» τ - “ -» 

τοῖς ἑαυτοῦ καὶ τοῖς ἐμοῖς, τοῖς εἰδόσιν ἀκριβῶς ἅπαντα ταῦτα 
᾿ ΄ ἰν 7) ι ΄ "ἐν 8 - 3 351 

τὰ πραγματὰ Οἰς ἔχει καὶ παρηκολουϑήκοσιν ἐξ ἀρχῆς, οὐκ ἡϑέ- 
2 » - 

λησεν ἐπιτρέψαι, ἀχοιβῶς γὰρ ἤδει, ὅτι εὐθὺς παραχρῆμα ὑπ᾽ 
᾽ -ν , ͵ Θ » 

15 αὐτῶν ἐξελεγχθήσεται, ἐάν τι ψεύδηται" νυνὶ δ᾽ ἴσως ἡγεῖται 
ψευδόμενος ἐν ὑμῖν λήσειν. παλὶν λέγω, ὅτι οὐκ ἀκόλουθόν 
ἐστιν, ὑπεναντία μὲν πράττειν σοὶ, ὦ ᾿Ολυμπιόδωρε, ἐμὲ, ποι- 
νῇ δ᾽ ἀναλίσκειν μετὰ σοῦ εἰς ὅ τι ἂν αἰεὶ δέῃ, οὐδ᾽ ἐκλιπεῖν 

᾿ 3 ’ φ", 4 σὲ ξΡ [χ 2 ’ ν. 2 κ᾿ 90 τὴν ἀμφισβήτησιν αὐτὸν ἕχόντα, ὅτε ἀπεδήμεις σὺ, ἐπειδὴ καὶ 
Ο - » “-: 3 
ἡ σὴ διεγράφη, δύξαντός σου ἕνεκα τῆς δίκης ἀπεῖναι καὶ οὐ 

᾿ δημοσίᾳ. ἐξῆν γὰρ ἔμοιγε τοῦ ἡμικληρίου ἐπιδικάσασϑαν ἔμαυ- 

τῷ" οὐδεὶ γ ἀνϑροώ ἦντέλ ἠλλὰ συνεγώρο ᾿ ς γάρ μοι ᾿ἀνθρώπων ἀντέλεγεν, ἀλλὰ συνεχώρουν 
3 ΡῚ ; ι ᾿ νῳ » 4 ὶ 

25 αὐτοὶ οἱ ἀντίδικοι. ἀλλὰ ταῦτα ποιήσας εὐθὺς ἂν ἣν ἐπίωρ- 
΄ “ἱ ; τὼ ᾿ : 

κηζώς᾽ ὥμοσα γὰρ καὶ δυνεϑέμην πρὸς σὲ, κοινῇ πράξειν ἅπαν, 
μκς, ἊΝ 5 2 Η ι ἘΠ , 4 : -ἶ Ὁ ὁ τι ἂν δοἠῇ ἐμοὶ αἱ σοὶ βουλευομένοις βέλτιστον εἶναι. Ὥστε 
δ ᾽ ὁ ,, ὃ ἣ 

ὑπεραβέλτερόί εἰσιν αἵ προφάσεις καὶ αἱ αἴτιαι, δι᾿ ἃς οὐδέν 
1179 μοι φὴς ποιήσειν τῶν δικαίων. ἔτι πρὸς τούτοις ἡγῇ ἄν μ᾽ 

ἐπιτρέπειν δοι, ᾿Ολυμπιόδωρε, ἐν τῷ τελευταίῳ ἀγῶνι τῷ περὶ 
᾿ -{- ’ ᾧ Ἵ “(ἡ “Ὅ». γεν κ ᾿Ὶ 4, Ξὼ ἃ. δι ἃ Α Ν 

τοῦ κληρόύ, ἡ αἱ ἔλεγες πόος τοὺς δικαστὰς εἰκῇ ουτῶσὶ λέγειν, 
μ᾿ ι Ξ -" ᾿ 5. ἢ περὶ ὧν τὰς μαοτυρίας παρέδχου εἰκῆ οὕτως ἂν παρασχέ- 

Ι] ᾿ ι “ ν ΄ τ ἡ, 3 5. 8 
σϑαι, εἰ μὴ μετὰ δου κοινῇ συνηγωνιζομὴν; οὗτος γαρ, ὦ ἂν» 

,ὐξε « ᾽ ᾿ «" » ᾿ ὃρες δικασταὶ, τά τ΄ ἄλλα ἔλεγεν ἃ ἐβούλετο ἐν τῷ δικαστηρίῳ, 
καὶ κατεχρήσατο πρὸς τοὺς δικαστὰς, ὅτι ἐγὼ τὴν οἰκίαν, ἣν 

ἰ ᾿ - “ -ν - : ΡΨ 10 ἔλαβον ἐν τῇ μερίδι τῇ ἐμαυτοῦ, μεμισϑωμένος εἴην παρ᾽ αὖ- 
- ἢ ΕΛ ϑεγυ ιν ΣΕ Δ) 88 εν . Ν ὑεὰ τοῦ, καὶ τὸ ἀργύριον, ὃ ἔλαβον, τὸ ἥμισυ τὸ ἀπὸ τῶν χιλίων 

» -“ »" “ ΄ - 

δραχμῶν τῶν παρὰ τοῦ οἰκέτου, ὅτι ἐδανεισάμην παρ᾿ αὐτοῦ͵ 
ὁ - ᾽ ᾿ 

καὶ οὐ. μόνον ἔλὲγε ταῦτα, ἀλλὰ καὶ μαρτυρίας παρείχετο περὺ 
“ἢ ᾿ ν6..9.. ἱ δ “4. 3, 3. ᾿' “ 16 τούτου. κἀγὼ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀντέλεγον τούτοις, οὐδ᾽ ἤκουσέ μοὺ 

᾿ ϑεν 7 ᾽ - ω 3 ). 3) “ἢν ἈΣ 
φωνὴν οὐδεὶς ἀνθρώπων, τε οὗτος ἠγωνίζετο, οὔτε μιᾶραν 

Ε α..: , » ΡΣ κν 
οὔτε μεγάλην, ἀλλὰ προσῶμολύγουν ἀληϑῆ εἶναι πάνϑ᾽, ὅσα 

τ᾿. ν᾽ “4:5. εἡ Σ δὰ ἃ ᾿ ᾽ ΄ ᾿ δ ἾΒεὼ οὐτὸς ἡβουλεῖο λέγειν. "κοινῇ γὰρ ἠγωνιζόμην μετὰ δοῦ, ὥσπξρ 
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; - »"Ὅ 

ἔδοξεν ἐμοὶ καὶ σοί. ἐπεὶ, εἶ μή ἐστι ταῦτ᾽ ἀληϑῆὴ, ἃ ἐγὼ λέ- 
3 [4 ’ -" -" » 

γω, διὰ τί οὐκ ἐπεσχηψάμην ἐγὼ τότε τοῖς μάρτυσι τοῖς ταῦτα 20 
-»" 3 ἰχ δ΄: κὶ 3 

μαρτυροῦσιν, ἀλλ᾽ ἡσυχίαν εἶχον πολλήν; ἢ διὰ τί σὺ, ᾿Ολυμ- 
΄, Ε] -" » τ 

πιύδωρε, οὐδεπώποτέ μοι ἔλαχες ἐνοικίου δίκην τῆς οἰκίας ἧς 
-» -» ε 2 » 

ἔφασκες μισϑῶσαί μοι, ὡς σαυτοῦ οὖσαν, οὐδὲ τοῦ ἀργυρίου 
Ξι.» ᾿ Ἁ ᾿ -“ “ς΄ ’ ΄ ΕΣ [ οὗ ἔλεγες πρὸς τοὺς δικαστὰς, ὅτι ἐδάνεισας μοι; τουτῶν οὐδὲν 2 

- -» . ΄ 

ἐποίησας. ὥστε πῶς ἂν μᾶλλον ἄνϑρωπος ἐξελέγχοιτο ψευδομε- 
δ ῳ ᾿ τ 

νος καὶ ὑπεναντία λέγων αὐτὸς αὑτῷ καὶ αἰτιώμενος τὰ οὐδε- 
’ ’ δ," 

πώποτε γενόμενα; ὃ δὲ πάντων μέγιστόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες δὲ- 
κασταὶ, ᾧ καὶ γνώσεσϑε τουτονὶ, ὅτι ἄδικός ἐστι καὶ πλεονέκτης 1180 

-» 3 “ 3 τ ΄ 

ἄνϑρωπος᾽" ἐχρῆν γὰρ αὐτὸν, εἴ τι ἀληϑὲς ἣν ὧν λέγει, πρὸ- 
-  Ἀ 

τερον ταῦτα λέγειν. καὶ ἐπιδεικνύειν, πρὶν τὸν ἀγῶνα γενέσϑαν 

καὶ διαπειρᾶσθαι τῶν δικαστῶν, ὃ τι γνώσονται, καὶ παραλα- 5 
΄ ᾿ , ᾿: - 3 » ᾿ μ“ 

βύντα πολλοὺς μάρτυρας ἀξιοῦν ἀναιρεῖσϑαν τὰς συνϑήπας 
: »"ν 3 ᾿ δ ᾿ »Ὕ Ἢ " ᾿ 

παρὰ τοῦ ἀνδροκλείδου, ὡς παραβαίνοντος ἐμοῦ καὶ ταναντίὰ 
Ϊ, -" 3 » -" ντ, 

πράττοντος ξαυτῷ, καὶ οὐκέτι κυρίων οὐσῶν τῶν συνϑηκῶν 
, ω- 3 προ." , 

ἐμοὶ καὶ τούτῳ, “αὶ τῷ “ἀνδροκλείδῃ τῷ ἔχοντι τὰς συνθήκας 10 
, 5. ἵν» εὰ ι 

διωμαρτύρεσϑαι, ὅτι αὐτῷ οὐδέν ἐστιν ἔτι πρῶγμα πρὸς τὰς 
΄ ΄ 93 - - ᾽ 

συνθήκας ταύτας. ταῦτ᾽ ἐχρῆν ποιεῖν αὐτὸν, ὦ ἄνδρες δικα- 
3 ᾽ Ω " σταὶ, εἴπερ τι ἦν ἀληϑὲς ὧν λέγει, καὶ μόνον προσιόντα τῷ 

νι ΄ » 

᾿Αἀνδροκλείδῃ διαμαρτύρεσθϑαν καὶ μετὰ μαρτύρων πολλῶν, ἵν᾽ 
6". “ὧν δ ’ ᾽ Ὡ Π ΄ δον , ᾽ 

αὐτῷ πολλοὶ ἤσαν οἵ συνειδότες. τι δὲ τούτων οὐδὲν πώποτ᾽ 15 
᾽, 3 ἦφ. δ τὰ » 2 ’ 9 ι ἂν - 

ἐποίησεν, αὐτοῦ υμῖν τοῦ ἀνδροκπλείδου, παρ΄ ᾧ εἰσὶν αἵ συν- 
- ᾽ ’ 

ϑῆκαν κείμεναν, “ναρτυρίαν ἀνογνώσεται. λέγε τὴν μαρτυρίαν. 

ἋΣ οὶ ΡΠ... 

ὝἝτερον δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, σκέψασθε, ὃ διαπέπρα- 20 
σται. ἐγὼ γὰρ τοῦτον προὐκαλεσάμην καὶ ἠξίωσα ἀκολουϑῆσαν 
ὡς ᾿Ανδροκλείδην, παρ᾽ ᾧ κεῖνται αἱ συνθῆκαι, καὶ κοινῇ ἐκ- 
γραψαμένους ἡμᾶς τὰς συνθήκας πάλιν σημήνασϑαι, τὰ δ᾽ ἀντί- 
γυαφα ἐμβαλέσϑαι εἰς τὸν ἐχῖνον, ὅπως ἂν μηδεμία ὑποψία ἦ, 95 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἅπαντα καλῶς καὶ δικαίως ἀκούσαντες γνῶτε, ὅ τν 

ἂν ὑμῖν δικαιότατον δοχῇ εἶναι. ταῦτα δέ μου προκαλουμέ- 
ψου, οὐκ “ἠϑέλῃσε τούτων οὐδὲν ποιῆσαι, ἀλλ᾽ οὕτω πεφιλο- 1181 
σύφηκεν, ὥστε μὴ εἶναι ὑμᾶς ἀκοῦσαν τῶν συνϑηπῶν ἐκ τῶν 
κοινῶν γραμμάτων. καὶ ὅτι ταῦτα προὐκαλούμην τοῦτον, μαρ- 
τυρίαν ὑμῖν “ἀναγνώσεται, ὧν ἐναντίον προὐκαλούμην. λέγε τὴν 
Μαρτυρίαν. ... ἊΣ ἐ “ 
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ΜΑΡΤΥΡΙῚ Α. 

» μ᾿ 3 » 
[μὴ Πῶς ἂν οὖν μᾶλλον παταφανὴς γένοιτο ἄνθρωπος, ὅτι , ᾽ 

3 ’ .3 δικαίως μὲν οὐδὲν βούλεται πρός μὲ πράττειν, ἀποστερήσειν ὃ ς 
Ζ 

, οἴεται, ἃ προσήκει ἐμοὶ λαβεῖν, προφάσεις λέγων καὶ ἐγκλήμα- 
" 

εξ 

ὃ 

10 τὰ ἐγκαλῶν, τὰς δὲ συνθήκας, ἄς φησί μὲ παραβεβηκέναι, οὐκ 3: Φ τς Ὁ 
" φηϑη δεῖν ὑμᾶς ἀκοῦσαι; ἐγὼ δὲ τότε μὲν ἐναντίον τῶν μαρ- ΄ » 

΄ πὰ τυθῶν τῶν παραγενομένων προὐκαλεσάμην, νυνὶ δὲ καὶ ὑμῶν 
-" “« - 3, -»" -" ἐναντίον τῶν δικαστῶν πάλιν προχαλοῦμαν, καὶ ἀξιῶ συγχωρεῖν 9. ἃ 

»" -" 15 αὐτὸν, καὶ ἐγὼ συγχωρῶ, ἀνοιχϑῆναι τὰς συνθήκας ἐνταυϑοῖ Ἔ 
ἐπὶ - 

’ ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου, καὶ ἀκοῦσαι ὑμὰς, καὶ πάλιν σημήνασϑαι 5 ιν -» 
κ ᾿Ὶ ἐναντίον ὑμῶν. ᾿ἀνδροκλείδης δ᾽ οὑτοσὶ πάρεστιν" ἐγὼ γὰρ ἌΓ τ Ψ δ φ 

» ᾿ αὐτῷ ἐπήγγειλα ἥπειν ἔχοντι τὰς συνθήκας. καὶ συγχωρῶ, ὦ 
20 ἄνδρες δικασταὶ, 7 - , λ ρσ » , Ἢ ἐ ὶ ἐν τῷ τούτου λόγῳ, ἡ ἐν τῷ προτέρω, ἢ ἐν 

τῷ Ὁστέρῳ, 2 κ - 5 9.ω4 ΄, ὃ , ἘΠ ΩΝ δὲ ανοιχϑῆναιν" οὐδὲν γάρ μοι διαφέρει. ὑμᾶς δὲ 
’ 3 »" 

4] 2 ΄ βουλομαν ἀκοῦσαι τὲς συνθήκας καὶ τοὺς ὅρκους, οὗς ὠμόσα- 3 ,, μὲν ἀλλήλοις ἐγώ τε καὶ ᾿Ολυμπιόδωρος οὑτοσί. καὶ εἶ μὲν 
95 συγχωρεῖ, ἔστω ταῦτα, καὶ ὑμεῖς ἀκούετε, ἐπειδὰν τούτῳ δοκῇ" τὰν δὲ ν΄ δ ὴ.» -» -“ τ γ πΠοΠὲ'Ρ ἂν ι ἐᾶν ὁὲ μὴ ἔξϑέλῃ ταῦτα ποιεῖν οὗτος, τότ᾽ ἤδη καταφανὴς ΡΩ 3 

᾽Ψ ᾽ ΄ ἕξσται, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι ἀναισχυντότατός ἔστιν ἀνϑοωπῶν τς ι " 5.» Ἃ ο “ 2 , ΄ ς ἀπαντῶν, καὶ δικαίως οὐδ᾽ ὧν ὅτιοῦν ἀποδέχοισϑε τούτου ὡς 4 ἘΡγΕΦ ἢ »" 3 ι 9..ς 1182 ὑγιὲς λέγοντος. ἀλλὰ τί ταῦτα σπουδάζω; οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 3 » “ δ λυ 3 ων τ ὅ- ὁ “Ὁ “ κὰ ι ΝΡ “ ἄγνοεν τοῦτα ουτοσὶ, οτι ἀδικεῖ μὲν ἐμὲ, ἀδικεῖ δὲ τους ϑεοὺς, [2 " Ἦ 1159 ὦ ᾽ Ἢ ᾿ ἘΠ ν " οὐς ὥμοσε, καὶ ἐπιορκεῖ, ἀλλὰ διέφρϑαρται, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
“" μή 5 ἘΠ καὶ παραφρονεῖ. ἀνιῶμαν μὲν οὖν καὶ αἰσχύνομαι, ὦ ἀνδρες 

ζω 3 , 6 δικασταὶ, οἷς μέλλω λέγειν πρὸς ὑμᾶς, ἐξ ἀνάγκης δέ μοι ἐστὶν - . »- - 3 2 εἰπεῖν, ὅπως ἂν ὑμεῖς οἵ τὴν ψῆφον ἔχοντες ἀκούσαντες ἅπαν- 
τὰ βουλεύσησϑε, δ τι ὧν ὑμῖν δοκῇ βέλτιστον εἶναι περὶ ἡμῶν ἐξ ϑνκι ὑστεν ἀπὰς ον ναι δ φ ’ ε 3 ᾿" ᾿ -»" ὧν δὲ μέλλω λέγειν οὗτος αἴτιὸς ἐστιν, οὐκ ἐϑέλων ἐν τοῖς 

3 3 3 » 10 οἰκείοις περὶ τούτων πρός μὲ διαλύσασϑαι, ἀλλ᾽ ἀναισχυντῶν. 5. δ τὰ ( ι Θ᾿ ὃ δι ι κα ᾿ν ὑμπιούωφος γὰρ οὑτοσὶ, ὦ ὥνδρες δικασταὶ, γυναῖκα μὲν 3 
3 2 3 ἀστὴν χατὰ τοὺς νύμους τοὺς ὑμετέρους οὐδεπώποτ᾽ ἔγημεν, 3 »" "»" οὐδ᾽ εἰσὶν αὐτῷ παῖδες οὐδ᾽ ἐγένοντο, ἑταίραν δὲ λυσάμενος 15 3, ὃ μο ᾿ -“ ᾿ ᾿ δ , δ Ο» ὶ ἕνοον ἔχει. χαὶ αὐτὴ ἐστὶν ἡ λυμαινομένη ἅπαντας ἡμᾶς κα 

-" 
- κ 3᾽ ποιοῦσα τουτονὶ περαιτέρω μαίνεσϑαι. πῶς γὰρ οὐ μαίνεται, εν [ - τι Η δ μ ι ᾿ἶϑν ὩΣ Ἁ οστις οἰξται δεῖν, ἃ μὲν ὡμολόγησε χαὶ συνέϑετο ἕκὼν πρὸς 

3 ὼς “ -νν 93 ἑκόντα καὶ ὦμοσε, τούτων μὲν μηδ᾽ ὁτιοῦν ποιεῖν, καὶ ταῦτ ΠῚ -» ἄπ: ἢ ᾽ δῳΑ ῳ ΄ ᾿" ᾿ ᾿ ς ὲ 20 ἐμοῦ σπουδάζοντος οὐχ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πω ͵ ὥ ς 5 τι ᾿ τῆς τούτου ἀδελφῆς ὁμοπατρίας καὶ ὁμομητρίας, 4) ἐμοὶ συνοι- 
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κεῖ, καὶ ὑπὲρ τῆς τούτου ἀδελφιδῆς, ϑυγατρὸς δὲ ἐμῆς; αὗται 

γάρ εἰσιν αἵ ἀδικούμεναν οὐχ ἧττον ἐμοῦ, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. 
πῶς γὰρ οὐκ ἀδικοῦνται, ἢ πῶς οὐ δεινὰ πάσχουσιν, ἐπειδὰν 25 

ὁρῶσι τὴν μὲν τούτου ἕταίραν περαιτέρω τοῦ καλῶς ἔχοντος 
καὶ χρυσία πολλὰ ἔχουσαν καὶ ἱμάτια καλὰ, καὶ ἐξόδους λαμ- 
πρὰς ἐξιοῦσαν, καὶ ὑβρίξζουσαν ἐκ τῶν ἡμετέρων, αὗται δὲ κα- 
ταδεεστέρως περὶ ταῦτ᾽ ἔχωσιν ἅπαντα; πῶς οὐκ ἐκεῖναι μᾶλ- 

λον ἔτι ἀδικοῦνται, ἢ) ἐγώ; οὗτος δὲ πῶς οὐ καταφανῶς μαί- 1188 
γεταν καὶ παραφρονεῖ τοιαῦτα περὶ αὑτοῦ βουλευόμενος; ἵνα δὲ 

μὴ φάσκῃ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐπὶ διαβολῇ ταῦτα λέγειν. μὲ 
τοῦ ἀγῶνος ἕνεκα, τουτουΐ, μαρτυρίαν ὑμῖν ἀναγνώσεταν τῶν 5 
τούτου οἰκείων καὶ ἐμοῦ. 

ἬΤΟΙ ΓΟ, 

3 - 5 Υ 
Ολυμπιόδωρος μὲν τοίνυν τοιοῦτός ἐστιν ἄνϑρωπος, οὐ μό- 
ὼ 3 ᾿] " -" » ΄“ “ ᾿) ΠΩ 

νὸν ἄδικος, ἀλλὰ καὶ μελαγχολᾷᾶν δοκῶν ἀπασι τοῖς οἰκείοις 

καὶ τοῖς γνωρίμοις τῇ προαιρέσεν τοῦ βίου, καὶ, ὅπερ Σόλων 10 
δ -» 
ὃ νομοϑέτης λέγει, παραφρονῶν, ὡς οὐδεὶς πώποτε παρεφρύ- 

νήησεν ἀνθρώπων, γυναικὶ πειϑόμενος πόρνῃ. καὶ ἄκυρά γε 
ταῦτα πάντα ἐνομοθέτησεν εἶναν Σόλων, ὃ τι ἄν τις γυναικὶ 

΄ , » Η͂ ΄ 4 Ξ ᾿ 
σειϑόμενος πράττῃ, ἄλλως τε καὶ τοιαύτῃ. περὶ μὲν οὖν του- 15 

" 6 , ᾽ ’ Ξοὺΐ δι σο , ᾿ 
τῶν καλῶς ὁ νομοϑέτης ἐπεμελήϑη. ἐγὼ δ᾽ υμῶν δέομαι, καὶ 

3 Ἷ , 3 ᾿ ᾿ πο δ ὰν ; ᾽ ’ εῚ 
οὐ μόνον ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμὴ γυνὴ, Ολυμπιοδώρου δὲ του- 

Ἢ ς : τουὶ ἀδελφὴ, καὶ ἢ ϑυγάτηρ ἡ ἐμὴ, ᾿Ολυμπιοδώρου δὲ τουτουὶ 
᾽ - » 3 

ἀδελφιδῆ, ἱκετεύομεν ὑμᾶς καὶ ἀντιβολοῦμεν, ὦ ἄνδρες δικα- 90 
σταὶ, ἅπαντες ἡμεῖς, (νομίσατε γὰρ ἐκείνας ἐνθάδε παρεῖναι,) 

ὦ χγ.3 - » » μάλιστα μὲν τουτονὶ ᾿Ολυμπιόδωρον πεῖσαι μὴ ἀδικεῖν ἡμᾶς, 
3 »" ἱ᾿ Ἐ 

ἐὰν δ᾽ ἄρα μὴ ϑέλῃ πείϑεσϑαι, ὑμᾶς μεμνημένους ἁπάντων 
τῶν εἰρημένων ψηφίζεσθαι, ὅ τι ἂν ὑμῖν δοκῇ βέλτιστον καὶ 

, » -" - δικαιότατον εἶναι. καὶ ταῦτα ποιοῦντες τά τε δίκαια γνώσεσϑε 9ὅ 
Α ν ’ δὰ, “α. [χ2 3 “ 4“ , 

καὶ τὰ συμφέροντα ἡμῖν ἅπασιν, οὐχ, ἥκιστα δὲ ᾿Ολυμπιοδώρῳ 
αὐτῷ τουτῳ. 
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ΦΟΓΟΎ. 

, 3 » 

“ πόρεν τὸν ᾿Δϑηναῖον, ἄνδρα ἔνδοξον καὶ στρατηγήσαντα 
» , 2 ΄ 3 - ΄ , [χὰ , 

τῆς πολεῶς, ᾿«“πολλοδωρος ἀπαιτεῖ χρέα, λέγων, οτι Πασίωνε 
᾿ ΄ ς ἊΝ ᾿ 5..κψν τὰς ΄ εὐ τα 

φίλῳ χρώμενος ὁ Τιμοϑεος ἔλαβε πάρ΄ αὐτοῦ χρήματα καὶ ὀφεί- 

5 λὼν ἐν τοῖς τραπεζιτικοῖς λόγοις ἐγγέγραπται. τὰ μὲν δὴ πάντα 
-" 2 ΄ 

ὀφλήματα τέτταρα καταρυϑμεῖται " ἐφ᾽ ἑκάστου δὲ καὶ τοὺς χροό- 
γους καὶ τὰς αἰτίας, δι᾿ ἃς ἐδανείσατο Τιμόϑεος, ἀκριβῶς εἴς- 
ρηκε. καὶ τὰς μὲν πλείστας ἀποδείξεις ἐκ τῶν καλουμένων ἀτέ- 

10 χνῶν πίστεων παρέσχηται, μαρτυριῶν καὶ προκλήσεων, τινὰς δὲ 
"ὁ το , Ρ. «ἃ - ιν. ἢ σον 8. τὴ ῇ ΄ 

καὶ ἐντέχνους ἀπὸ τῶν εἰκότων. καὶ ὁ μὲν “Ζπολλοδωρος Τιμο- 
: Ν᾿ ἐς 

ϑεον εἶναί φησι τὸν δανεισάμενον, καὶ τοῖς ὑπὲρ Τιμοϑέου 
κα » ὙΕΨΑΡΟΙ θα. δον χὰ ͵ ΒΕ ΌΎΎΡΨΕ 

συσταϑεῖσν δοϑῆναν τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῆς τραπέζης" ὁ δὲ οὐχ 
2 3 

15 ξαυτὸν, ἀλλ᾽ ἐκείνους ὀφείλειν λέγει. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

9. ΨῸΣΞ ΨΥ σ. σον 

ὙΠῈΡ ΧΡΕΟΥΣ ΔΟΓΟΣ. 

Ἱ,ενὶ ὑμῶν ἄπιστον γενέσϑω, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, «εἰ Τιμό- 
ϑεος ὀφείλων ἀργύριον τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ φεύγει νῦν ὑπ᾽ ἐμοῦ 
ταύτην τὴν δίκην. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ὑμᾶς ἀναμνήσω τόν τε καιρὸν, 

1185 ἐν ᾧ τὸ συμβόλαιον ἐγένετο, καὶ τὰ συμβάντα τούτῳ ἐν ἐκείνῳ 
τῷ χρόνῳ, καὶ εἰς ὅσην ἀπορίαν οὗτος κατέστη, τόϑ᾽ ἡγήσε- 
σϑε τὸν μὲν πατέρα τὸν ἐμὸν βέλτιστον γενέσϑαι περὶ Τιμόϑεον, 

»" 3 3 4 “2 6 τοῦτον δ᾽ οὐ μύνον ἀχάριστον εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἀδικώτατον πάν- 
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τῶν ἀνθρώπων" ὅς γε τυχὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ ὅσων 
» ΄ 2 -» . ΄ ιι.-Ὁ : 

ἐδεήϑη, καὶ λαβὼν ἀργύριον ἀπὸ τῆς τραπέζης, ἐν πολλῇ ἀπο- 
οἰᾳ [ὧν] καὶ κινδύνοις τοῖς μεγίστοις καϑεστηκὸς περὶ τῆς ψυχῆς, 

᾽ ΄ Ὅς ἃ , ; Α δὶ ὥχαλ 3 κι 
οὐ μῦνον οὐκ ἀπέδωκε χάριν, ἀλλὰ καὶ τὸ δοϑὲν ἀποστερεῖ με. 10 

καίτοι, σφαλέντος μὲν τούτου, ἀπώλλυτο παἱ τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ 
τὸ συμβύλαιον᾽ οὔτε γὰρ ἐπ᾽ ἐνεχύρῳ οὔτε μετὰ μορτύ- 

Ἂ [ν 

θὼν ἔδωπε᾽ σωθέντος δὲ, ἐπὶ τούτῳ ἐγίνετο, ὁπότε βούλοιτο 
2 , δ.» 3 - 3 Ἀν" ον 5. . 

εὐπορήσας ἡμῖν ἀποδοῦναι. ἀλλ΄ ὁμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 15 

οὐ περὶ πλείονος ἐποιήσατο ὃ πατὴρ περιουσίαν γρημάτων μᾶλ- 
2 δ » Ξ ᾽ » ’ 

λον, ἢ οὐ Τιμοϑέῳ ὑπηρετῆσαι, ὧν ἐδεήϑη αὐτοῦ, ἐν ἀπορίᾳ 
ὄντι. ᾧετο μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃ πατὴρ, εἰ σωϑείη 
Τιμόϑεος τότε ἐξ ἐκείνων τῶν κινδύνων καὶ ἀφίκοιτο οἴκαδε 90 

παρὰ βασιλέως, εὐπορωτέρου γενομένου τούτου, ἢ) ὡς τότε διέ- 
“ἢ -" - 

χειτο, οὐ μύνον τὰ ξοαυτοῦ κχομιεῖσϑαι, ἀλλὰ καὶ, εἴ του ἄλλου 
᾿ -“ διὰ...» Ε 

δέοιτο, “πρὸς Τιμύϑεον [πρᾶξαι] ὑπάρξειν αὐτῷ. ἐπειδὴ ὃ 
᾽ [ν τῶν 32 4 , 3 “ “ 

οὔχ, ὡς ἐκεῖνος ὠήϑη, 'συμβέβηριεν., ἀλλ᾽, ἃ μετὰ χάριτος ἔλαβε 25 
ω᾽Ά -» ΄ ἣν -» » - 

Τηιόϑεος ἀπὸ τῆς τραπέζης δεηϑεὶς τοι πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ταῦτα 

δι᾿ ἔγϑοας καὶ δίχης, τετελευτηκύτος ἐκείνου, ἐξελεγχϑεὶς μὲν, ὡς ᾽ ΥΧχ 
“΄ -»" 2 »" ν ΄ » » 

ὀφείλει, οἴεται δὲῖν ἀποδοῦναι, ἐὰν δὲ δύνηταν ὑμᾶς πεῖσαι, ᾽ ᾽ [ β 
.3 ᾽ . »" ΄ » - -» 

ὡς οὔ» ὀφείλει, ἐξαπατήσας τῷ λόγῳ, ἀποστερῆσαι ἡμᾶς τῶν 1186 

χρημαάτῶν, ἀναγκαῖόν μοι δοκεῖ εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα διηγή- 
σάσϑαν ὑμῖν, τά ἐε ὀφειλύμενα καὶ εἰς δ τι ἕκαστον αὐτῶν ἐ- 

͵ ᾿ ", ΄ τ ᾿] ΄ , 

λρήσατο, καὶ τοῦς χρόνους, ἐν οἷς τὸ νϑνμμνερημαρενῃ ἐγένετο. ϑαυ- 5 

μάση δὲ μηδεὶς ὑμῶν, εἰ ἀκριβῶς ἴσμεν" οὗ γὰρ ΡΝ. εἰ- 

ὥϑασιν ὑπομνήμυτα γράφεσϑαι ὧν ᾿Σ 'διδόασι χρημάτων, καὶ 

εἷς ὕ τι, καὶ “ὧν “ἄν τις τιϑῆται, ἵν᾽ ἢ αὐτοῖς γνώριμα τά τε 
ληφϑέντα καὶ τὰ τεθέντα πρὸς τοὺς λογισμούς. ἐπὶ Σωκρατί- 10 
δου γὰρ ἄρχοντος, δ͵ουνυχιῶνος μηνὺς, μέλλων ἐχπλεῖν τὸν ὕ- 

Γ κχ ᾿ Α 3 ᾿ 2 Ἃ 

στερον ἔκπλουν Τιμόϑεος οὑτοσὶ, πεοὶ ἀναγωγὴν ἤδη ὧν ἐν 
- » ν᾽ 3 - -᾿ 

τῷ “Πειραιεῖ, προσδεηϑεὶς ἀργυρίου, προσελθὼν τῷ πατρὶ τῷ 
ὙΑ" Ἃ - -" ν᾿ : -" 

ἐμῷ ἐν τῷ λιμένι ἐκέλευσεν αὐτὸν χοῆσαι χιλίας τριωποσίας πὲν- 16 
χα , ,ω.,,9..9 ᾿. ΄ ν, Ὁ» Ζ, εἰ δόλυ 

τήκοντα μίαν, δύ Ὀβολώ" τοσούτου γὰρ ἔφη προσδεῖσϑαι" καὶ δοῦ- 

γι ἐκέλευσεν ᾿ἀντιμόλῳ, τῷ ταμίᾳ τῷ ξαυτοῦ, ὃς τούτῳ διῴκει τό- 
τὲ πάντα. παὶ ὃ μὲν δανεισάμενος τὸ ἀργύριον παρὰ τοῦ πατρὸς 
Ὁ.» ἢ ,. 5 " ᾿ - , -» 

τοῦ ἐμοῦ Τιμόϑεος ἦν καὶ πελεύσας δοῦναν ᾿Δντιμάχῳ, τῷ τα- 20 
ΝΥ “τδ ως δςιῃ δ νυν. ’ ΡΥ ᾿ Ἂ 

ἐν τῷ ἑαυτοῦ ὕ δὲ λαβών τὸ πϑθθον ἐκ τῆς τραπέζης πὰ 
» ἀλν τ. “α 

θὰ Φορμίωνος Αὐτονομος, οσπερ, “Αντιμαχῳ διετέλει γραμματεὺ- 
᾿ ' ΚΕΝ τῷ δ δα 

Ὧν τὸν ἅπαντα χοόνον. δοθέντος τοίνυν τοῦ ἀργυρίου τούτου, 
4 ΡΡΑ » 3. , “κὲ -" , ᾿ σ ΄ τ. 

ἐγράψατο μὲν ὀφείλοντα τὸν κελεύσαντα χρῆσαι Τιμύϑεον, υπὸ- 45 



202 ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ε μνήημα δ᾽ ἐγράψατο, ὦ τε οὗτος ἐκέλευσε δοῦναι, ᾿Δντιμάχῳ ,᾿ 
καὶ ὃν ὁ ̓ Αντίμαχος συνέπεμψεν ἐπὶ τὴν τράπεξαν ληψόμενον 
τὸ ἀργύριον, τὸν «ΑΑὐτόνομον, τὰς χιλίας τριακοσίας δραχμὰς 

1187 καὶ πεντήκοντα καὶ μίαν καὶ δύο ὀβολώ. τὸ μὲν τοίνυν πρῶ- 
τον χρέος, ὃ ἐκπλέων ἔλαβε στρατηγῶν τὸ ὕστερον, τοσοῦτον 
ὥφειλεν. ἐπειδὴ δ᾽ ἀπεχειροτονήϑη μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν στρατηγὸς 

5 διὰ τὸ μὴ περιπλεῦσαι Πελοπόννησον, ἐπὶ κρίσει δὲ παρεδέδοτο 
εἰς τὸν δῆμον αἰτίας τῆς μεγίστης τυχὼν, ἐφειστήκει δ᾽ αὐτῷ 
Καλλίστρατος καὶ ᾿Ιφικράτης τῷ τε πράττειν καὶ τῷ εἰπεῖν δυ- 

νάμενοι, οὕτω δὴ διέϑεσαν ὑμᾶς κατηγοροῦντες τούτου αὐτοί 

10 τὲ καὶ οἵ συναγορεύοντες αὐτοῖς, ὥστ᾽ ᾿Αἀντίμαχον μὲν, ταμίαν 
ὄντα καὶ πιστότατα διακείμενον τούτῳ, κρίναντες ἔν τῷ δήμῳ 
ἀπεκτείνατε καὶ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἐδημεύσατε, αὐτὸν δὲ τοῦ- 
τον, ἐξαιτουμένων μὲν τῶν ἐπιτηδείων καὶ οἰκείων αὐτοῦ ἁπάν- 

15 των, ἔτι δὲ καὶ ᾿“λκέτου καὶ ᾿Ιάσονος, συμμάχων ὄντων ὑμῖν, 

μόλις μὲν ἐπείσϑητε ἀφεῖναι, στρατηγοῦντα δ᾽ αὐτὸν ἐπαύσατε. 

ἐν τοιαύταις δ᾽ ὧν διαβολαῖς καὶ ἀπορίᾳ χρημάτων πολλῇ --- 

ἡ μὲν γὰρ οὐσία ὑπόχρεως ἦν ἅπασα, καὶ ὅροι αὐτῆς ἕστασαν, 
30 καὶ ἄλλοι ἐκράτουν" ὃ μὲν γὰρ ἐν πεδίῳ ἀγρὸς ἀποτίμημα τῷ 

παιδὶ τῷ Εὐμηλίδου καϑειστήκει, ἑξήκοντα δὲ τριηράρχοις τοῖς 

συνεκπλεύσασιν αὐτῷ ἑπτὰ μνῶν ἑκάστῳ ἡ ἄλλη οὐσία ὑπέκει- 
το, ἃς οὗτος αὐτοὺς στρατηγῶν ἠνάγκασε τοῖς ναύταις εἰς τρο- 

ε 

95 φὴν διαδοῦναι" ἐπειδὴ δ᾽ ἀποχειροτονηϑεὶς ἐν ᾧ ἀπήνεγκε λόγῳ 
ἐλογίσατο ἐκ τῶν στρατιωτικῶν χρημάτων αὐτὸς δεδωκὼς εἰς 
τὰς ναῦς τὰς ἑπτὰ μνᾶς ταύτας τότε, φοβούμενος, μὴ κατα- 

μαρτυρήσωσιν αὐτοῦ οἱ τριήραρχοι καὶ ἐξελέγχηται ψευδόμενος, 
11.8ὃ δάνεισμα ποιεῖται ἰδίᾳ παρ᾽ ἑκάστου αὐτῶν [τὰς] ἑπτὰ μνᾶς, 

καὶ ὑποτίϑησιν αὐτοῖς τὴν οὐσίαν, ἃς νῦν αὐτοὺς ἀποστερεῖ 

χαὶ τοὺς ὕρους ἀνέσπαπκε. πανταχόϑεν δ᾽ ἀπορούμενος καὶ ἐν 
56 ἀγῶνι τῷ μεγίστῳ καϑεστηκὼς περὶ τοῦ σώματος διὰ τὸ συμ- 

βεβηπέναν τῇ πόλει τοιαῦτα πράγματα, ἄμισϑον μὲν τὸ στρά- 

τευμα καταλελύσϑαι ἐν Καλαυρίᾳ, πολιορκεῖσϑαι δὲ τοὺς περὶ 

ΠΙΠελοπόννησον συμμάχους ὑπὸ «“Πακεδαιμονίων, κατηγορούντων 
10 δὲ τοῦτον αἴτιον εἶναι τῆς παρούσης ἀτυχίας ᾿Ιφικράτους καὶ 

Καλλιστράτου, ἔτι δὲ τῶν ἀφικνουμένων ἀπὸ τοῦ στρατεύματος 
ἀπαγγελλόντων ἐν τῷ δήμῳ τὴν παροῦσαν ἔνδειαν καὶ ἀπο- 
ρίαν, τὰ δὲ καὶ δι᾿ ἐπιστολῶν ἑκάστου πυνθανομένου παρὰ τῶν 

15 οἰκείων καὶ ἐπιτηδείων ὡς διέκειντο ὧν ἀκούοντες ὑμεῖς ἐν 
τῷ δήμῳ τότε ἀναμνήσϑητε, πῶς ἕκαστος περὶ αὐτοῦ τὴν .γνώ- 
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μὴν εἶχεν, οὐ γὰρ ἀγνοεῖτε τὰ λεγόμενα" μέλλων τοίνυν κατα- 
πλεῖν ἐπὶ τὴν κρίσιν, ἐν Καλαυρίᾳ δανείζεται χιλίας δραχμὰς 
παρὰ ᾿Αντιφάνους τοῦ “αμπρέως, ὃς ἐπέπλει ταμίας Φιλίππῳ 30 

τῷ ναυκλήρῳ, ἵνα διαδοίη τοῖς Βοιωτίοις τριηράρχοις, καὶ πα- 
φαμένωσιν, ἕως ἂν αὐτῷ ἡ πρίσις γένηται, καὶ μὴ, καταλυϑει- 
σῶν πρύτερον τῶν Βοιωτίων δομθῶαι καὶ διαπελϑόντων πυρύτε- 

ον τῶν γεβατιμερν, μᾶλλον αὐτῷ ὀργίζησϑε ὑμεῖς. οὗ μὲν γὰρ 

πολῖταν ἠνείχοντο κακοπαϑοῦντες καὶ παρέμενον " οὗ δὲ Βοιω- 

τοὶ οὐκ ἔφασαν παραμενεῖν, εἰ μή τις αὐτοῖς τὴν καϑ᾽ ἡμέραν 
τροφὴν δώσοι. τότε οὖν ἀναγκαζόμενος δανείζεται τὸς χιλίας 1189 
δραχμὰς παρὰ τοῦ ᾿Αντιφάνους, ὃς ἐπέπλει ταμιεύων Φιλίππῳ 

τῷ ναυκλήρῳ, καὶ δίδωσι τῷ Βοιωτίῳ ἄρχοντι τῶν νεῶν. ἐπει- 

δὴ δ᾽ ἀφίκετο δεῦρο, ἀπήτουν αὐτὸν ὅ τε Φίλιππος καὶ ὃ ̓ άν- 5 
τιφάνης τὰς χιλίας δραχμὰς, ἃς ἐδανείσατο ἐν Καλαυρίᾳ, καὶ 
ἠγανάκτουν, ὕτι οὐ ταχὺ ἀπελάμβανον. φοβούμενος δ᾽ οὗτος τοὺς 
ἐχϑροὺς τοὺς ἑαυτοῦ, μὴ πύϑοιντο, ὅτι, ὃς ἐν τῷ λόγῳ ἀπήνεγκε 
χιλίας δραχμὰς δεδωκὼς εἰς τὰς Βοιωτίας ναῦς ἐκ τῶν στρατιωτι- 10 

κῶν χρημάτων, ταύτας Φίλιππος δανείσας ἀποστερεῖται, καὶ 
ἅμα δεδιὼς τὸν Φίλιππον, μὴ καταμαρτυροίη αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγῶ- 
γι, προσελϑὼν τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ ἐδεήϑη ἀπαλλάξαι τὸν Φίλιπ- 

πον, καὶ χρῆσαι αὐτῷ τὰς χιλίας δραχμὰς, ἵν᾿ ἀποδιδοίη ὧΦι- 15 
λίππῳ. ὁρῶν δ᾽ ὁ πατὴρ ὃ ἐμὸς τό τε μέγεϑος τοῦ ἀγῶνος ἡ- 
λίκον ἦν τούτῳ, καὶ ὡς ἠπορεῖτο οὗτος, καὶ ἐλεῶν αὐτὸν, 

προσαγαγὼν πρὸς τὴν τράπεζαν, ἐκέλευσεν ἀποδοῦναι χιλίας 
δραχμὰς Φιλίππῳ τὸν Φορμίωνα, τὸν ἐπικαϑήμενον ἐπὶ τῆς 90 
τραπέζης, καὶ γράψαι ὀφείλοντα Τιμόϑεον. καὶ ταῦϑ᾽ ὅτι ἀλη- 
ϑῆ ἐστὶ, τὸν δόντα τὸ ἀργύριον Φορμίωνα ὑμῖν μάρτυρα πα- 
ρέξομαι, ἐπειδὰν καὶ περὶ τοῦ ἄλλου συμβολαίου διηγήσωμαν 
ὑμῖν, ἵνα τῇ αὐτῇ μαρτυρίᾳ περὶ ὕλου τοῦ χρέους ἀκούσαντες 95 
εἰδῆτε, ὅτι ἀληϑὴ λέγω. καλῶ δ᾽ ὑμῖν καὶ τὸν ᾿ἀντιφάνην, 
τὸν δανείσαντα τὸ ἀργύριον τούτῳ, τὰς χιλίας δραχμὰς, ἐν Κα- 
λαυρίᾳ, καὶ παρόντα, ὅτε ἀπέλαβε Φίλιππος τὸ ἀργύριον παρὰ τοῦ 
πατρὸς τοῦ ἐμοῦ ἐνθάδε. τοῦ μὲν γὰρ μαρτυρίαν μὴ ἐμβαλέ- 1190 
σϑαι πρὸς τὸν διαϊτητὴν παρεκρούσατο φάσκων, ἀεί μοι βαρ- 
τυρήσειν εἰς τὴν κυρίαν ἀπόφασιν. ἐπειδὴ δ᾽ ἡ δίαιτα ἦν, 
προσηληϑεὶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, (οὐ γὰρ ἦν φανερὸς,) ἔλιπε τὴν 5 
μαρτυρίαν πεισϑεὶς ὑπὸ τουτουΐ. τιϑέντος δέ μου τὴν δραχμὴν 
τοῦ λειπομαρτυρίου κατὰ τὸν νύμον, ὁ διαιτητὴς οὐ κατεδιαί- 
τα, ἀλλ᾽ ἀπιὼν ὥχετο ἀποδιαιτήσας τούτου τὴν δίαιταν, ἕσπέ- 

ἐς [5 
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ν » - ᾽ ’ 4 

ρας ἤδη οὔσης. νυνὶ δὲ τῷ ᾿Αἀντιφάνει εἴληχα βλάβης ἰδίαν δί- 
, » 3 , 

10 χην, ὅτι μον οὔτ᾽ ἐμαρτύρησεν, οὔτ᾽ ἐξωμόσατο κατὰ τὸν νό- 
τ 94 - -“ » 

μον, σαὶ ἀξιῶ αὐτὸν ἀναβάντα εἰπεῖν ἐναντίον ὑμῶν διομοσά- 
μενον, πρῶτον μὲν, εἰ ἐδάνεισεν ἐν Καλαυρίᾳ Τιμοϑέῳ χιλίας 

᾿ - 

δραχμὲς, δεύτερον δ᾽, εἰ παρὰ τοῦ πατρὸς Φίλιππος ἀπέλαβεν 
΄ς - ᾿ » , ᾿ κ 5 διὸ ὦ τ 

15 ἐνθάδε τοῦτο τὸ ἀργύριον. σχεδὸν μὲν οὖν παὺ αὐτὸς οὗτος 

ὡμολόγει πρὸς τῷ διοιτητῇ ἀποδοῦναι τῷ Φιλίππῳ τὸν πατέρα 
3 3 32 - -“ 

τὸν ἐμὸν τὰς γιλίας δραχμὰς, οὐ μέντοι γ᾽ ξαυτῷ φησὶ δανεῖσαι, 
4 Ἕ δ τὰ ΓΙ ᾿ 

ἀλλὰ τῷ Βοιωτίῳ ναυάρχῳ, καὶ ὑπρφϑεῖναν αὐτόν φησι τούτου 
ἨΣ .᾽ 2. ει Γ 

90 τοῦ ἀργυρίου χαλκόν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀληϑῆ ἔλεγεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς δα- 
2 - δ ω ΄ “- 

γεισάμενος ἀποστερεῖ, ἐγὼ ὑμᾶς διδάξω, ἐπειδὰν καὶ περὶ τῶν 
2 : 3 , 2 οἵ διὰ ΄ 2 ᾿ 
ἄλλων ὧν ὀφείλει καϑ' ἕκαστον υμῖν διηγήσωμαι. ἀφικομένου 

πε , ὟΣ ΤΠ Ύς δ ΜᾺ Ἐϑ ἃ 
γὰρ λκέτου καὶ ᾿Ιάσονος ὡς τοῦτον ἐν τῷ :αιμακτηριῶνι μη- 

95 νὶ τῷ ἐπ᾽ ᾿“στείου ἄρχοντος ἐπὶ τὸν ἀγῶνα τὸν τούτου, βοη- 
΄ 5. εἶν Γ ΄ ᾿Ὶ λ ,ὔ , 

ϑησόντων αὐτῷ, καὶ καταγομένων εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐν Πει- 
- »ἭἫ Ὁ 3, 

ρανεῖ τὴν ἐν τῇ ᾿Ιπποδαμείᾳ, ἑσπέρας ἤδη οὔσης, ἀπορούμενος 
ς ΄- 2 ᾿ ͵ ο ν , ᾿ Α 3 ΄ ὑποδέξασϑαν αὐτοὺς, πέμψας ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν «Αἰσχρίω- 

ι ᾿ ν » 

1191 να, τὸν ἀκόλουθον τὸν αὑτοῦ, ἐκέλευσεν αἰτήσασϑαι στρώματα 
2 » » 2 

καὶ ἱμάτια καὶ φιάλας ἀργυρᾶς δύο καὶ μνᾶν ἀργυρίου δανείσα- 
3 , Ἄγ κι [ κι ᾽ , - 3 ΄ » 

σϑαι. ἀκούσας δ᾽ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς «Αἰσχρίωνος, τοῦ ἀκολουϑου τοῦ 
᾽ μι -»" 

6 τούτου, τούς τε ἀφιγμένους καὶ τὴν χρείαν, εἰς ἣν ἡτεῖτο, 
ἂν .}5.νν ΕΝ ΓνῚ “᾿ Α ᾿ ΡΞ . ᾿ { 3 , 
ἐφ᾽ ἃ τ᾿ ἦλθον, ἔχρησε καὶ τὴν μνᾶν τοῦ ἀργυρίου, ἣν ἐδανεέ- 

ΕἾ 3 7 » 

ζετο, ἐδάνεισεν, ἀπολελυμένῳ τοίνυν τῆς αἰτίας πολλὴ συνέβαι- 

νεν αὐτῷ μετὰ ταῦτα χρημάτων ἀπορία εἴς τε τὰς ἰδίας χρείας 
-" 3 

10 καὶ εἰς τὰς δημοσίας εἰσφοράς. ἃ ὁρῶν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς οὐκ ἐτόλμα 
- 2 » 9 - 2 ἔ τοῦτον εὐθὺς ἀπαιτεῖν τὸ ἀργύριον" οὔτε γὰρ ἂν τοῦτον εὐπορή- 

3. Ὁ “ 3 - ΒΕ! , 3 Ἂ Ἅ »ἵ 32 -»"Ἥ “Ἢ , σανϑ' ἡγεῖτο ἀδικῆσαι αὐτὸν, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς ἀποροῦντα τοῦτον ἔχειν 
Ὁ ἦν ῳω 2 ι ᾿ Κψᾳ0.ΆΡΟ [χὰ 2.,.υ,,2 ο 
οπόϑεν εἰσπράξειεν, ἐπειδὴ τοίνυν ἀπῆλθον ὃ τε “Φλκέτας χαὶ ὁ 

͵΄ ΓΨ 
15 ᾿Ιάσων, τὰ μὲν στρώματα καὶ τὰ ἱμάτια πάλιν ἀπήνεγκεν “41- 

, [κ Β ,ὔ δ ΠῚ ΠῚ Ἵ ᾿ , Ἀκο 

σχρίων, ὁ ἀκόλουϑος ὁ τοῦτου, τὰς δὲ. φιαλας τὰς δύο οὐκ 
3 7 3 , -, ἀπήνεγκεν, ἃς ἡτήσατο, ὅτεπερ καὶ τὰ στρώματα καὶ τὴν μνᾶν 

-" 2 ᾽ - -» ᾽ 
τοῦ ἀργυρίου ἐδανείσατο, ἀφικομένων ὡς τοῦτον ᾿Αλπέτου καὶ 
3 ΄ 3 " 

90 ᾿Ιάσονος. μέλλων τοίνυν ἀποδημεῖν ὡς βασιλέα καὶ διαπραξάμε- 
- -" 3 νος ἐκπλεῦσαι, ὡς βασιλεῖ στρατηγήσων τὸν ἐπ᾿ Αἴγυπτον 

, " ι “ ’ ΕῚ ΄ » , 

πόλεμον, ἵνα μὴ δῷ λόγον ἐνθάδε καὶ εὐϑύνας τῆς [ἐνθάδε Μη τοῦ ᾽ 
Α 35 στρατηγίας, μεταπεμψάμενος τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν εἰς τὸ πο- 

’ - “. 3 , -» 

ράλιον τῶν τε προὐπηργμένων εἰς αὐτὸν ἐπῇνεν καὶ ἐδεῖτο 
3 -" 3 αὐτοῦ, συστήσας Φιλώνδαν, ὥνδρα τὸ μὲν γένος Μεγα- 

“- 3 ΡΞ ’ 

ρέα, μετοικοῦντα δ᾽ ᾿ἀϑήνῃσι, πιστῶς δὲ τούτῳ διακείμενον 
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καὶ ὑπηρετοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρύνῳ, ἐπειδὰν ἀφίκηται δ: 1192 
ακεδονίας ὁ Φιλώνδας, ὃν συνίστη οὗτος τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ, 

ἄγων ξύλα τὰ δοϑέντα τούτῳ ὑπὸ ᾿Αμύντου, τὸ ναῦλον τῶν 
ξύλων παρασχεῖν καὶ ἐᾶσαι τὰ ξύλα ἀνακομίσαι εἰς τὴν οἰκίαν 
τὴν ξαυτοῦ τὴν ἐν ἹΠ]ειραιεῖ, αὑτοῦ γὰρ εἶναι τὰ ξύλα. ἅμα 
τε τῇ δεήσει εἶπε λόγον, ᾧ οὐκ ἀκύλουϑα ποιεῖ τὰ ἔργα νυνί" 
ἔφη γὰρ, κἀν μὴ τύχῃ ὧν ἐδεῖτο τοῦ πατρὸς, οὐκ ὀργισϑήσε- 
σϑαι, ὥσπερ ἂν ἄλλος τις ἀποτυχὼν, ἀλλ᾽ ὧν αὐτῷ δεηϑέντι 
ὑπηρέτηκε, τούτων, ἄν ποτε δύνηται, χάριν ἀποδώσειν. ἀκού- 
σας δ᾽ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς ταῦτα ἥσϑη τε τοῖς λόγοις καὶ ἐπῇ- 
γει τοῦτον, ὅτι μέμνηται εὖ παϑῶν, καὶ ὅσα αὐτοῦ ἐδεῖτο, 
ὑπέσχετο ποιήσειν. καὶ οὗτος μὲν μετὰ ταῦτα τὴν ἀναγωγὴν 
ἐποιεῖτο ὡς τοὺς στρατηγοὺς τοὺς βασιλέως" ὃ δὲ Φιλώνδας, 

ὧ συνέστησεν οὗτος τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν, ἐπειδὰν ἀφίκηται 
ἄγων τὰ ξύλα, τὸ ναῦλον ἘΒΟΒΌΧΕΙΥ, εἰς τὴν Μακεδονίαν τὴν 

πορείαν ἐποιεῖτο. καὶ οὗτοι οἵ χφόνοι ἦσαν περὶ Θαργηλιῶνα 
μῆνα ἐπ᾽ ᾿Δστείου ὥρχοντος. τῷ δ᾽ ὑστέρῳ ἔτει ἀφικομένου τοῦ 

Φιλώνδου ἐκ τῆς Μακεδονίας ἄγοντος τὰ ξύλα, ἀποδημοῦντος 
τούτου παρὰ βασιλε ἴ, καὶ προσελϑόντος τῷ ιν τῷ ἐμῷ, 
[καὶ] κελεύοντος τὸ ναῦλον τῶν ξύλων Ναρασχεῖν » ἵνα διαλύσῃ 

τὸν ναύκληρον, παϑάπερ οὗτος ἐδεήθη» ὅτε ἐξέπλει, τοῦ πα- 

τρὸς καὶ συνέστησε πρὸς Φιλώνδαν, προσαγαγὼν πρὸς τὴν τρώ- 

πεΐαν ὃ πατὴρ ἐκέλευσε δοῦναι Φορμίωνα τὸ ναῦλον τῶν ξύ- 
λων, χιλίας ἑπτακοσίας πεντήκοντα. καὶ ἠρίϑμησε τὸ ἀργύριον 

Φορμίων" καὶ ἐγφάψατο μὲν ὀφείλοντα Τιμόϑεον, (οὗτος γὰρ 
ἦν ὁ δεηϑεὶς τοῦ πατρὸς Μαρασχειι τὸ ναῦλον τῶν ξύλων καὶ 

τούτου ἦν,) ὑπύμνημα δ᾽ ἀπεγράψατο τήν τε χρείαν, εἷς ἣν 
ἐλήφϑη τὸ ἀργύριον, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ λαβόντος. καὶ οὗτος 
ὃ χρόνος ἦν ᾿Δλκισϑένης ἄρχων, ὃ ὕστερος ἐνιαυτὸς, ἢ οὗτος 
ἀνήγετο ὡς βασιλέα. ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον καὶ Τιμο- 
σϑένης ὁ «ἰγιαλεὺς ἀφικνεῖται κατ᾽ ἐμπορίαν ἰδίαν ἀποδημῶν, 
ἐπιτήδειος δὲ ὧν Φορμίωνν καὶ κοινωνὸς ὃ Τιμοσϑένης, ὅτ᾽ 
ἐξέπλει, δίδωσιν ἀποϑεῖναν τῷ Φορμίωνι μετ᾽ ἄλλων χρημάτων 
καὶ φιάλας “υκιουργεῖς δύο. ἀπὸ τύχης δ᾽ ὃ παῖς ταύτας τὰς 
φιάλας, οὐκ εἰδοὺς, ὅτι ἀλλότριαι ἦσαν, δίδωσι τῷ «Αἰσχρίωνι, 
τῷ ἀκολούϑῳ τῷ τούτου, ὅτ᾽ ἐπέμῳφϑη ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν 
ὑπὸ τούτου, χαὶ ἠτεῖτο τὰ στρώματα καὶ τὰ ἱμάτια καὶ τὰς 
φιάλας, καὶ τὴν μνᾶν τοῦ ἀργυρίου ἐδανείσατο, ἀφικωμένων 
ὡς τοῦτον ᾿Δλκέτου καὶ ᾿Ιάσονος. ἀπαιτοῦντος δὲ τοῦ Τιμο- 

᾿ 

ὶ 

1ο 

20 

25 

1108 

ἥ 

10 

15 



οὔθ ᾿ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 
, Ὁ Μ, “ 3 - 

σϑένους τὼς φιάλας τὸν Φορμίωνα, ἐπειδὴ ἧκεν, ἀποδημοῦντος 
- ἀν, 

90 Τιμοϑέου παρὰ βασιλεῖ, πείϑενι αὐτὸν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς τὴν τιμὴν 
2 »" -»" » χά 3 , ἔ' 

ἀπολαβεῖν τῶν φιαλῶν, σον γον αἵ φιάλαι, διακοσίας τριὰ- 
΄ εϑᾷ - 

κοντὰ ἑπτά. καὶ τῷ μὲν Τιμοσϑένει τὴν τιμὴν ἀπέδωκε τῶν 
» » 5 2 ΄ ΤΕ τα , ᾿ Ν᾽ 

φιαλῶν, τοῦτον δ΄ ἐγράψατο αὐτῷ ὀφείλοντα πρὸς τὸ ἄλλο 
᾿ τι , ἤ Μ΄ ΜᾺ ε(λ «᾿ ΙΝ ᾿ς » Τ' 9έ - 

96 χρέος, ὃ οὗτος αὐτῷ ὥφειλεν, ὃ ἀπέτισε τῶ Τιμοσϑένεν τῶν 
» " » ΄ «ἀρλ οι 7 »" ’ , ὅς 3 

φιαλῶν. καὶ ταῦτα πανϑ' οτι ἀληϑῆ λέγω, τούτων υμῖν ἀνα- 
- -" 3 

γνώσεται τὸς μαρτυρίας, πρῶτον μὲν τῶν δύντων τὸ ἀργύριον 
»" γ 9 Ἁ - 

οἷς οὗτος ἐκέλευσεν ἀπὸ τῆς τραπέζης καὶ ἐπικαϑημένων τότε, 
τρρδεα Ἁ » -" 

ἔπειτα τοῦ ἀπολαβόντος τὴν τιμὴν τῶν φιαλῶν. 

1194 ΑΒ ΙΣΤ ως 

“Ὅτι μὲν τοίνυν οὐ ψεύδομαι πρὸς ὑμᾶς περὶ ὧν εἶπον, 
τῶν μαρτυριῶν ἀναγινωσκομένων ἀκηπκύατε. ὅτι δέ μοι καὶ αὖ- 

τὸς οὗτος ὡμολόγει, τὰ ξύλα τὰ κομισϑέντα ὑπὸ Φιλώνδου εἰς 

5. τὴν οἰκίαν τὴν ξαυτοῦ ἀνακομισϑῆναι τὴν ἐν Πειραιεῖ, τούτων 
ὑμῖν ἀναγνώσεται τὴν μαρτυρίαν. 

9. ΤῊ ΡῸΡΥ ΙΑ; 

δ Ἷ Ξ ΄ δ " 

ὧς μὲν τοίνυν τούτου ἣν τὰ ξύλα, ἃ ἤγαγεν ὁ Φιλώνδας, 
᾽ ͵ μας ΄ ε με 

αὐτός μοι μεμαρτύρηκεν " ὡμολόγεν γὰρ αὐτὼ πρὸς τῷ διαιτητῇ 
3 » κ - Ρ᾿ Ἂν 

10 ἀναχκομισϑῆναι εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ξαυτοῦ τὴν ἐν Πειραιεῖ, ὡς 
, - ἰχ » 3 

μεμαρτύρηται ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἀκουόντων. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τεκμη- 
δ - - ρίων πειράσομαι ὑμᾶς ἐγὼ διδάξαι, ὅτι ἀληϑῆ. λέγω. οἴεσθε, 

ι εὐᾷντς ᾿ ι ᾿ ν “5 ᾿] ) ᾽ 
γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν, εἰ μὴ Τιμοϑέου 
ε ψ ον . 2 ἢ τ 3 »- ΄ , ᾿ 

15 ἦν τὰ ξυλα, καὶ ἐδεήϑη οὗτος αὐτοῦ συστήσας τὸν Φιλωνδαν, 
»"ὝὟ - Ἁ ὅτε ἀνήγετο ὡς τοὺς στρατηγοὺς τοῦ βασιλέως, παρασχεῖν τὸ 

»" » δ... '᾿ὖὸ » ΄ -» 

ναῦλον, ἢ ἐᾶσαι ἄν ποτε, ὑποκειμένων αὐτῷ τῶν ξύλων τοῦ 
͵ , ᾿ ΄ ΥΩ ΕῚ - , 

ναύλου, αἀνακχομίσαν τὸν Φιλωνδαν τὰ ξυλὰ ἐκ τοῦ λιμένος, 
» - ΄ Α 

20 ἀλλ᾽ οὐκ ἂν παραστήσανταά τινα τῶν οἰκετῶν φυλάττειν καὶ τὴν 
ι » Ζ ἰω [ 5 , ε ἑ 

τιμὴν λαμβάνειν τῶν πωλουμένων ξύλων, ἕως ἐκομίσατο τὰ ξαυσ- 
- 35 . - 3 , 

τοῦ, εἴπερ Φιλώνδου ἦν τὰ ξύλα καὶ ἐμπορίας ἕνεκ᾽ ἤχϑη; 
»" μ : ΄ 

ἔπειτα πρὸς. τούτοις τίνι ὑμῶν εἰκὸς δοκεῖ εἶναν, μὴ κελεύσαν - 
-" " -“ ΄. - ’ 

45 τὸς τούτου τὺ ναῦλον παρασχεῖν τῶν ξύλων τῶν δοϑέντων τούτῳ 
ΟΝ 9 ’ - ᾿ ’ " ΒΑ] ᾳ " ὕπο ᾿Αμύντου, πιστεῦσαι τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν (Φιλωνδᾳ καὶ 
- 3 ΄ » ᾿ 

ἐᾶσαι ἀνακομίσαι τὼ ξύλα ἐκ τοῦ λιμένος εἰς τὴν οἰκίαν τὴν 
΄ - “ - Γ » τοὐύτοῦ;. ἢ πῶς οἷόν τ᾽ ἐστὶ τὸν μὲν Φιλώνδαν ἐμπορίας ἕνεκ, 
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- ’ ἰ- ΝῸ. ὧ - 

ἀγαγεῖν τὰ ξύλα, ὡς οὗτός φησι, πκαταχρήσασϑαι δὲ τοῦτον {19 
ἥκοντ᾽ εἰς τὴν οἰκοδομίαν τὴν αὑτοῦ τοῖς ξύλοις τούτοις ; σκέ- 

ψασϑε δὲ κἀκεῖνο, ὅτι πολλοὶ δὴ καὶ χρηστοὶ τῶν πολιτῶν οἷ- 
-" ϑι -“ -"  α δὰ 

κεῖον ὄντες τούτῳ ἐπεμελοῦντο τῶν τούτου, ἀποδημοῦντος παρὰ 
βασιλεῖ Τιμοϑέου" ὧν οὐδεὶς τετόλμηκε μαρτυρῆσαι τούτῳ, ἢ 5 

ρ Σ “} δ ΄ Ν " " » ΄ ον -» 
ὡς οὐχ ἔλαβεν ὁ Φιλωνδας τὸ ναῦλον τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς τρα- 

μι Ἥ τ ᾿ δι. πὰ 3.7 : ΨΗ͂Ρ, ϑ»ϑ»ν , 

πέζης, ἡ ὡς λαβὼν ἀπέδωκεν, οὐδ αὖ ὡς αὑτῶν τις διέλυσε 

τὸ ναῦλον ὑπὲρ τῶν ξύλων ὧν ἤγαγεν ὁ Φιλώνδας, δοϑέντων 
τούτῳ παρ᾽ ᾿ἀμύντου. ἡγοῦνται γὰρ περὶ πλείονος αὐτοῖς εἶναι 10 

» Ξ3 -»" Ἃ 

καλοὶ κἀγαϑοὶ δοκεῖν εἶναι μᾶλλον, ἢ Τιμοϑέῳ χαρίσασθαι τὰ 
» - 3 

ψευδῆ μαρτυροῦντες. οὐ μέντοι γ᾽ οὐδὲ τούτου γ᾽ ἔφασαν 

χαταμαρτυρῆσαι ἂν τἀληϑῆ᾽ οἰκεῖον γὰρ αὑτοῖς εἶναι. ὅπου 
τοίνυν μηδεὶς τετύλμηκε τῶν οἰκείων τούτῳ μαρτυρῆσαι καὶ ἐπι- 15 

» Ὑ , δ ᾿ - 

μελομένων τῶν τούτου, ὅτε ἀπεδήμει οὗτος παρὰ βασιλεῖ, ἢ 

ὡς οὐκ ἔλαβεν ὁ Φιλώνδας τὸ ναῦλον τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς τρα- 
δ᾿ «(ὦ -" ΄ Ο᾽»ν » 

πέζης, ἢ ὡς αὐτῶν τις διέλυσε, πῶς οὐκ εἰκός ἐστιν ὑμᾶς ἡγεῖ- 

σϑαί μὲ τἀληϑῆ λέγειν; καὶ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γε τολμήσει, ὡς 90 
᾿ ᾿ ᾿ »" διυχ » . ι 4 » ἰν 
ἄλλος τις διέλυσε τὸ ναῦλον ὑπὲρ τῶν ξύλων ὧν ἤγαγεν ὁ Φι- 
λ ΄ ὃ ἭἽ ΝΡ ᾿] Ρ ᾿ ’ ἐ ," δὲ 5 » - λό Α 3.ς 

ὥώνδας, ἢ ὁ πατὴρ ὁ ἐμύς. ἐὰν δὲ καταχρῆται τῷ λόγῳ, ἀξι- 
» ΕΣ δ)᾽ι»ν » 3 , 

οὔτε αὐτὸν καὶ τὴν μαρτυρίαν παρασχέσϑαι ὑμῖν τοῦ ἀποδόντος 
Ἁ - ἘΞ. -»" ῳ δ. 5 " ᾿] δ - ᾽ 

τὸ ναῦλον ὑπὲρ τῶν ξύλων. αὐτὸς μὲν γὰρ ομολογεῖταν ἀποδη- 25 

μεῖν παρὰ βασιλεῖ᾽ τὸν δὲ Φιλώνδαν, ὃν ἔπεμψεν ἐπὶ τὰ ξύλα 

χαὶ συνέστησε τῷ πατρὶ τῷ ἐμώ, τεϑνηκότα κατελάμβανες ἥκων 
παρὰ βασιλέως. ἀναγκαῖον δὴ τῶν ἄλλων οἰκείων καὶ ἐπιτη- 
δείων, οὖς κατέλιπες ἀποδημεῖν μέλλων συνεπιμελεῖσϑαι τῶν 1196 

. »" ᾿ - - ΄ δ 

σαυτοῦ, εἰδέναι τινὰ, ὅϑεν τὸ ναῦλον τῶν ξύλων πορίσας ο 

Φιλώνδας τῷ ναυκλήρῳ διέλυσεν, εἰ μὴ φὴς τὸν πατέρα τὸν 
- » - ΄ ει: 

ἐμὸν συστῆσαν αὐτῷ, μηδὲ λαβεῖν τὸν Φιλώνδαν παρὰ τοῦ 
» ΝΑ - - , ᾽ 

πατρὸς τοῦ ἐμοῦ τὸ ναῦλον τῶν ξύλων. μαρτυρίαν τοίνυν οὐ- ὅ 
Ἁ ΕΣ ,ὔ - ΄ » - δ ᾽ 8 

δενὸς ἔχεις παρασχέσϑαι τῶν οἰκείων τῶν σαυτοῦ, ὡς οὐκ ἐληφϑη 
-- - » » ΄ - 3 ᾿ 

σοῦ ἀποδημοῦντος τὸ ναῦλον τῶν ξύλων ἐκ τῆς τραπέζης, ἀλλὰ 
»" » -» 3 ͵ » 

δυοῖν ϑάτερον, ἡ) οὐδενὶ χρῇ τῶν οἰκείων οὐδὲ πιστεύεις τῶν 
σαυτοῦ οὐδενὶ, ἢ εἰδὼς ἀκριβῶς τὸν Φιλώνδαν λαβόντα τὸ 10 

- - - - » τ 
ναῦλον τῶν ξύλων παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ᾧπερ αὐτὸν 

» 3 -» ΄ 

συνέστησας, ὅτε ἐξέπλεις, οἴει δεῖν ἀποστερήσας ἡμᾶς, ἂν δύνῃ, 

πλεονεχτεῖν. ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρὸς τῇ μαρτυρίᾳ, 
ἣν παρέσχημαι ὑμῖν μαρτυροῦντας τυὺς δύντας τὸ ἀργύριον οἷς 15 

Ξ , " , ἀρ ον ΄ ᾿ , οὗτος ἐκέλευσε καὶ καϑημένους ἐπὶ τῇ τραπέζῃ τύτε, καὶ πίστιν 
3 » « 3 ΄ δ᾽ν»ν 

ἠϑέλησα Τιμοϑέῳ ἐπιϑεῖναι, ἣν ἀναγνώσεται ὑμῖν. 
Ῥειποοσίδ. Το π. 11. ΠΝ 



258 ΦΖΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΟΡ Ὁ 

20 οὐ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γράψας μοι ὃ πατὴρ ποτέ- 
λιπε τὰ χρέα μῦνον., ἀλλὰ καὶ γῆν ἀῤῥωστῶν ὅ τι ὀφείλοιτο 

αὐτῷ ἕχαστον, καὶ παρ᾽ ᾧ, καὶ εἰς ὕ τι ἐλήφϑη τὸ ἀργύριον, 

καὶ τῷ ἀδελφῶ τῷ ἐμῷ. καὶ ὡς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, ἀνάγνωϑί 

μοι τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀδελφοῦ. 

25 ἘΠ Ὰ ΡΣ ΤΟ ΒΒ ἸἿἥ: 

“Ὡς μὲν τοίνυν κατελείφϑη ὀφείλων Τιμύϑεος ἡμῖν τὸ ἀρ- 
γύριον ὑπὸ τοῦ πατρὸς, οὗ δικάζομαι αὐτῷ, καὶ γίνεται ἐμὸν 
τὸ μέρος, ὃ τε ἀδελφύς μον μεμαρτύρηκε καὶ ὁ Φορμίων ὁ δοὺς 

1107 τὸ ἀργύριον, κἀγὼ τούτων πίστιν ἠϑέλησα ἐπιϑεῖναι. ἄνθδα. 

σαμένου δὲ τούτου πρὸς τῷ διαιτητῇ καὶ κελεύοντος ἐνεγκεῖν 
τὰ γράμματα ἀπὸ τῆς τραπέζης καὶ ἀντίγραφα αἰτοῦντος, ᾿πέμ- 
Ψψαντος Φρασικρίδην ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἐγὼ δὲ Φρασίκρίδῃ 

5. ἐξενέγκας ἔδωκα ξητεῖν τὰ γράμματα καὶ ἐκγράφεσϑαι ὅσα οὗτος 

ἄφειλε. καὶ ὡς ὡμολόγει λαβεῖν οὗτος τὰ ἀντίγραφα ν ἀνάγνωϑέ 

μοι τὴν μαρτυρίαν. 

ἘΠ ΡΈΡ ΡΌΓΥΣ: 

10 Πρὸς τοίνυν τὸν διαιτητὴν κομίσαντός μου τὰ γράμματα, 
παρὼν ὃ Φορμίων καὶ ὁ Εὐφοραῖος, οἱ δόντες τὸ ἀργύριον οἷς 
ἐκέλευσεν οὗτος, ἐξήλεγχον αὐτὸν, ἐν οἷς τε χρόνοις ἕκαστον 
ἐδανείσατο [καὶ εἰς ὃ τι ἔλαβε τὸ ἀργύριον] καὶ εἰς ἃ κατε- 

15 χρήσατο. ὃ δὲ τὰς μὲν χιλίας καὶ τριακοσίας καὶ πεντήκοντα 
{καὶ] μίαν καὶ δύο ὀβολο,, ἃς πρώτας ἐδανείσατο τοῦ ουνυ- 
χιῶνος μηνὸς, μέλλων ἐκπλεῖν ἐπὶ Σωκρατίδου ἄρχοντος, [ἃς] 
καὶ ἐκέλευσε δοῦναι ᾿Δἀντιμάχῳ, τῷ ταμίᾳ τῷ αὐτοῦ, ἰδίᾳ ἔφη 

20 δανεῖσαι τὸν πατέρα ᾿Αντιμάχῳ, καὶ οὐκ αὐτὸς λαβεῖν. καὶ ὡς 
μὲν ἀληϑῆ λέγει, οὐδένα μάρτυρα παρέσχηται, λόγῳ δὲ πκατα- 

χρῆται, ἵνα μὴ αὐτὸς δοκῇ ἀποστερεῖν, ἀλλ᾽ ᾿Αντέμαχος δανεί- 
σασϑαι. καίτοι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μέγα ὑμῖν ἐρῶ τεκμήριον, 

25 ὅτι οὐκ ᾿ἀντιμόχῳ ἐδάνεισεν ὃ πατὴρ [τοῦτο] τὸ ἀργύριον, 
ἀλλὰ Τιμοϑέῳ περὶ ἀναγωγὴν ὄντι. πότερα γὰρ ἂν οἴεσϑε ῥᾷον 
εἶναι τῷ πατρὶ, δημευϑέντων τῶν ᾿Αντιμάχου, ἐνεπισκήψασϑαι 

1198 ἐν τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐκείνου ἐνοφειλόμενον αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀργύριον, 
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ἵ »ἈΑ͂ ΜᾺ ἐδ ’ σ ΕῚ 3 α ν ΔΛ ᾿ ,» 

εἴπερ ᾿Δντιμάχῳ ἐδάνεισεν, ἢ ἀναμένειν, ὁπότε παρὰ τούτου 
.᾿ 7 , « Ε 

κομιεῖσϑαν ἔμελλεν εὐπορήσαντος, Ὁς οὐ πολλὰς ἐλπίδας σωτη- 

ρίας περὶ αὑτοῦ εἶχεν ἐν ἐκείνω τῶ χρόνῳ; καὶ μὴν ἐνεπιυσκη- 5 
3 » ᾽ ΄ 

ψάμενός γε οὔτ᾽ ἂν παραπαταβολῆς ἠπόρησεν, οὔτ᾽ ἂν ἠπι- 
’, ΠΥ. δ -» ’ Α 2) Υ , ᾿ ᾿ 3 

στήϑη ὑφ᾽ ὑμῶν. πάντες γὰρ ἴστε τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν οὐ 
. - 3 - δ -»" » 

τῶν δημοσίων ἀδίκως ἐπιϑυμοῦντα, ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ ὑμῖν, ὅτε 
’ ’ 3 ,ὔ ᾿ ᾿ 4 » 

πελεύσαιτε, προϑύμως ἀναλίσκοντα, εἶτα καὶ ἐπιτήδειον ὄντα 10 
ΕῚ -ὁ ᾿ Ω ,. " ᾿ 4" ἢ ΓΟ ᾿ 

αὐτῷ παρε ϊαραταν, οσπερ ἐδημευσε Βὰ ππνημσχυκη Ἰποε μηδὲν 
" »Ἤ ΟῚ Α ’ 

ἐναντιοῦσϑαι. ὥστε τί ἄν ποτε βουλύμενος ὁ πατὴρ “ἠβούλετο 
δ)ὸῪῇ »ν - - 

Τιμόϑεον χρήστην ἐγγράψας ἡμῖν καταλιπεῖν, εἴπερ μὴ ὥφειλε 
"» } 2 ΄ - κ᾿ 2 "» 3 ᾿ 

τοῦτο τὸ ἀργύριον, μᾶλλον, ἢ οὐκ ἐκ τῶν Αντιμάχου δημευ- 15 

ϑέντων ἐνεπισκηψάμενος κομίσασθαι; περὶ δὲ τῶν χιλίων δρα- 
»" τι , ᾿ Ὥν Ὁ μ , [ 

χμῶν, ἃς ἐδανείσατο παρὰ τοῦ Αἰντιφάνους ἐν Καλαυρίᾳ, ἵνα 
“ ’ - 

διαδοίη τοῖς Βοιωτίοις τριηράρχοις, μέλλων καταπλεῖν ἐπὶ τὴν 
, » ᾿ πρίσιν, [ἃς καὶ ἀπέδωκε Φιλίππῳ τῷ ναυκλήρῳ, ἐνθάδε .λα- 90 

βὼν παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, τὸν Βοιώτιον ναύαρχόν φησι 
δανείσασϑαι καὶ ὑποθεῖναι τούτου τοῦ ἀργυρίου τῷ πατρὶ τῷ 

-»" ῳ 3 5 -" δ. μων - 

ἐμῷ χαλκόν. ὡς δ᾽ οὐκ ὠληϑῆ λέγει, μέγα ὑμῖν ξρῶ τεκμήριον. 
- » Ξ [ὦ 

πρῶτον μὲν γὰρ ἐν Καλαυρίᾳ οὗτος φαίνεται δανεισάμενος τὰς 25 
" 2 - 

χιλίας δραχμὰς, καὶ οὐχ ὁ Βοιώτιος ναύαρχος, ἔπειτ ἀπαιτῶν 

ὁ Φίλιππος ἐνθάδε τοῦτον τὰς χιλίας δραχμὰς, καὶ οὐ τὸν 
Ἂ ᾽ ᾿' ᾽ 

Βοιώτιον ναύαρχον, παὶ ἀποδοὺς οὗτος, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Βοιώτιος 1199 
΄ - Ἁ - ᾿ ’ Ψ, ᾿ ΄ 

'ψαύαρχος. προσῆκε γὰρ τῷ μὲν 'Βοιωτίῳ ἄρχοντι παρὰ τούτου 
, κ - -" , - - 

τὴν τροφὴν τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶ λαμβάνειν" ἐκ γὰρ τῶν κοινῶν 
εἰ - ᾿ 

συντάξεων ἡ μισϑοφορία ἣν τῷ στρατεύματι" τὰ «δὲ χρήματα 

«σὺ ἅπαντα ἐξέλεξας ἐκ τῶν συμμάχων, “καὶ σὲ ἔδεν ᾿.αὐτῶν λύγον 5 
ι -" - -“ ᾿ - Π 

ἀποδοῦναι. εἶτα καταλυϑεισῶν τῶν Βοιωτίων νεῶν, καὶ δια- 

πελϑόντων τῶν στρατιωτῶν, τῷ μὲν «Βοιωτίῳ ναυάρχῳ "οὐδεὶς 
δ᾽ 9 3 »" ᾿ 

'χέίνδυνος ὑπ᾽ ᾿ἀϑηναίων ἦν, οὐδ᾽ ἐν ᾿ἀγῶνι καϑειστήκει οὐδενὶ, 
᾽ » ν » σὺ δ᾽ ἐν τῷ μεγίστῳ " περίφοβος δ᾽ ὧν ἡγοῦ σοι μεγάλην ἐπι- 10 

'κουρίαν ἀπολογίας ἔσεσϑαι, ἐὰν παραμείνωσιν αἵ Βοιώτιαι τριή- 
Ὅεις, ἕως ἄν σοι ἡ κρίσις γένηται. ἔπειτα καὶ ἐκ τίνος ἂν 

φιλίας ποτ᾽ ἐδάνεισεν ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς τῷ Βοιωτίῳ ναυάρχῳ 
τὰς χιλίας δραχμὰς, ὃν οὐκ ἐγίνωσκεν; ἀλλὰ γὼρ ὑποϑέσϑαι 15 

3 “ἢ [᾿ 

φησὶν αὐτῶν χαλκόν. ὑπόσον τινὰ καὶ ποδαπὸν καὶ πόϑεν γενό- 
- »" 3 

μενον τὸν χαλκὸν τοῦτον τῷ Βοιωτίῳ ναυάρχῳ; πότερα “κατ 
3 2. 3 ’ 3 Ξ5 

ἐμπορίαν ἀχϑέντα ἢ ἀπ᾽ αἰχμαλώτων γενόμενον ; εἶτα τίνες ἦσαν 
δ 

οἵ ἐνεγκόντες τὸν χαλκὺν ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμόν; πύτερα “μι- 90 
σϑ ᾿ ὦ ὦ; , »γᾳΨ, , ἐν λ , - οἵ; "» - ν ἢ 

τοὶ ἢ οἰκέται; ἢ τίς ὁ παραλαβὼν τῶν οἰκετῶν τῶν ἣμε 
, Ἀ 2 
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τέρων; χρῆν γὰρ αὐτὸν, εἶ μὲν οἰκέται ἤνεγκαν, τοὺς κομίσαντας 
΄ ι ι ᾿ ς ἢ ἡ οι 

παραδιδόναι, εἰ δὲ μισθωτοὶ, τὸν ὑποδεξύμενον καὶ ἀποστη- 

25 σάμενον τὸν χαλκὸν τῶν οἰκετῶν τῶν ἡμετέρων, τοῦτον ἐξαιτεῖν, 
3 ᾿ ΄ ᾿" -᾿ ᾽" δ ; 

οὐ γὰρ δήπου ἄνευ γε σταϑμοῦ ἔμελλεν οὔτε ὁ ὑποτυϑέμενος 

-παραλήψεσϑαι, οὔϑ᾽ ὁ ὑποτιϑεὶς τὸν χαλκὸν παραδώσειν, οὐδ᾽ 
1200 αὐ ὃ πατὴρ ἤμελλεν αὐτὸς οὔτε οἴσειν τὸν χαλκὸν οὔτε στή- 

3112 4.5.2 3 ϑ τω ΠῚ δ... - , 
σεσϑαι, ἀλλ᾽ οἰκέται ἦσαν αὐτῷ, οΥ τὰ ἐνέχυρα τῶν δανεισμάτων 

5 παρελάμβανον. ϑαυμάξζω δ᾽ ἔγωγε καὶ τίνος ἄν ποτε εἵνεκα 
ὑπετίϑει τὸν χαλκὸν τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ ὃ Βοιώτιος ναύαρχος 
3 , , “7 ΄ ἰφ ἰν , ϑ 
ὑφείλων Φιλίππῳ χιλίας δραχμὰς. πότερον ὡς Φίλιππος οὐκ 
κ᾿ ὃς», ’ 3γ " ᾽ ᾽ » Θ'. το 3 ᾿ 3 ΄ 
ἂν ἡδέως τόκον ἐλάμβανεν, εἴπερ ἀσφαλῶς αὐτῷ ἢν τὸ ἀφγυ-. 

,.,1 5 ᾿ οἰ 
ριον δεδανεισμένον καὶ ἐπ᾽ ἐνεχύρῳ; 1] ὡς οὐκ ἦν τῷ Φιλίππῳ 

10 ἀργύριον; ὥστε τί ἔδει τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ δεηϑῆναι δανεῖσαι 

τὰς χιλίας δραχμὰς τὸν Βοιώτιον ναύαρχον καὶ ἀποδοῦναν Φι- 
ὡ ᾽ ς . ᾿- 

λίππῳ μᾶλλον, ἢ οὐ τὸν χαλκὸν ὑποϑεῖναι τῷ Φιλίππῳ; ἀλλ᾽ 
κα ΄ 

᾿οὔϑ᾽ ὁ χαλκὸς ὑπετέϑη, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὔϑ᾽ ὁ Βοιώτιος 
16 ναύαρχος ἐδανείσατο τὰς χιλίας δραχμὰς παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ 

- δ ᾽ ᾽ - 
ἐμοῦ, ἀλλὰ Τιμόϑεος οὑτοσὶ ἐν ἀπορίᾳ ὧν πολλῇ. τὴν δὲ χρείαν, 
εἰς ἣν κατεχρήσατο τῷ ἀργυρίω, εἴρηκα ὑμῖν. ἀντὶ δὲ τοῦ χάριν 
3 -" τ ΄ , ἢ. ΜΝ ᾿ » . » -» 
ἀποδοῦναι ὧν ἐπιστεύϑη καὶ ἔλαβε παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, 

20 οἴεται δεῖν καὶ τὰ ἀρχαῖα, ἐὰν δύνηται, ἀποστερῆσαι. περὶ μὲν 

τοίνυν τῶν φιαλῶν καὶ τῆς μνᾶς τοῦ ἀργυρίου, ἣν ἐδανείσατο 

παρὰ τοῦ πατρὸς πέμψας τὸν ἀκόλουϑον τὸν αὑτοῦ Αἰσχρίωνα 
τῆς νυκτὸς ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν, ἠρύμην αὐτὸν πρὸς τῷ 

- » “- 3 » 

25 διαιτητῇ, εἰ ἔτι δοῦλος εἴη ὁ «Αἰσχρίων [αὐτοῦ], καὶ ἠξίουν 
αὐτὸν ἐν τῷ [αὐτοῦ] δέρματι τὸν ἔλεγχον διδόναι. ἀποκρινα- 

, , , [ Ε] , Ε) “ Α 2 ΄ μένου δέ μον τούτου, ὅτι ἐλεύϑερος εἴη, τῆς μὲν ἐξαιτήσεως 
3 - 

ἐπέσχον, μαρτυρίαν δ᾽ αὐτὸν ἠξίουν ἐμβαλέσϑαι τοῦ «Αἰσχρίωνος 
ς 

1201 ὡς ἐλευϑέρου ὄντος. ὃ δὲ οὔτε μαρτυρίαν παρέσχετο, οὔϑ᾽ ὡς 
δοῦλον τὸν «Αἰσχρίωνα παραδοὺς ἐκ τοῦ σώματος τὸν ἔλεγχον 
ἠξίου γενέσϑαι, φοβούμενος, ἂν μὲν μαρτυρίαν παράσχηται ὡς 

5. ἐλευϑέρου ὅ ἡ ἐ Υ ἐγὼ αὐτῷ τῶ δομαρ- θου ὄντος, μὴ ἐπισκηψάμενος ἐγὼ αὐτῷ τῶν ψευδομαρ 
“- ᾿. «ᾧ ΄ 

τυριῶν καὶ ἐξελέγξας τὰ ψευδῆ μεμαρτυρηκότα «ἰσχρίωνα ἐπὶ τόνδε 
- « ᾽ Φ 

τῶν κακοτεχνιῶν ἔλϑοιμι κατὰ τὸν νόμον, εἰ δ᾽ αὖ βασανίζειν πα- 
. , θαδοίη, μὴ τὰς ἀληϑείας χατείποι ὁ «Αἰσχρίων. καίτοι καλὸν ἦν 

᾽ -»" -" “- ’, 

10 αὐτῷ, εἰ τῶν ἄλλων λημμάτων τοῦ ἀργυρίου μάρτυρας μὴ εἶχε 
- 3 -»" ᾿ ᾿ν ᾽ ΄ 

παρασχέσϑαι, τοῦτό γ᾽ ἐξελέγξαι ἐκ τοῦ Αἰσχρίωνος, ὡς οὐκ ἐλή- 
3.7 -“-3 - Α', . 3... 

φϑησαν αἵ φιάλαι οὐδ᾽ ἡ μνᾶ τοῦ ἀργυρίου, οὐδ᾽ ἐπέμῳφϑη ὃ 
΄, δ , δ ι 

«Αἰσχρίων ὑπὸ τούτου ὡς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν, καὶ τεχμηρίῳ 
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΄ γε ἐς πο συ ες, χς » " 
τούτῳ καταχρήσασϑαι πρὸς ὑμᾶς, ὃτν ἐγὼ καὶ τἄλλα ψεύδομαι 15 

εξ -» ΡΝ - “ πὸ 

σπτερὶ ὧν ἐγκαλῶ αὐτῷ, ὅπου, ὃν γε φημὶ λαβεῖν οἰκέτην ὄντα 
, ι ΄ ι - ΑΝ. ἡ τ 

τούτου τὰς φιάλας καὶ τὴν μνᾶν τοῦ ἀργυρίου, οὗτος βασανι- 
᾽ , .- 

ζόμενος οὐ φαίνεται λαβών. εἰ τοίνυν τοῦτο ἰσχυρὸν ἂν ἦν 
4 Ἁ Ε “- ., 

τούτο πρὸς ὑμᾶς τεκμήριον, ὅτι ἐξεδίδου τὸν «Αἰσχρίωνα, ὃν 90 
πεμφϑῆναί φημι ὑπὸ τούτου καὶ λαβεῖν τὰς φιάλας παρὰ τοῦ 

Ἁ - » »" ἄρα. 8. 

πατρὺς τοῦ ἐμοῦ καὶ τὴν μνᾶν τοῦ ἀργυρίου δανείσασϑαι, κά- 
᾿ , ’ ᾿ Θ » [2 ᾿ ᾽ »" 

μοὶ γενεσϑῶ τεκμήριον πρὸς ὑμᾶς, ὅτι συνειδὼς ἀληϑῆ μὲ ἐγ- 
Ξ ᾽ τῆ ἃ - ἢ ἐν 5 ᾿ 

καλοῦντα οὐ τολμᾷ τὸν Αἰσχρίωνα παραδοῦναι. ἀπολογίαν τοί- 9835 

νυν ποιήσεται, ὅτι ἐν τοῖς γράμμασι τοῖς τραπεζιτικοῖς ἐπ᾽ ᾽4λ- 
κισϑένους ἄρχοντος ἣν ἐγγεγραμμένος τό τε ναῦλον τῶν ξύλων 

εἰληφὼς καὶ τὴν τιμὴν τῶν φιαλῶν ὧν ἀπέτισε Τιμοσϑένει 
[ Ἂν ’ [ὦ ᾿] Α Ω ΦΝ , - , ᾽ Φ 

ὑπὲρ τούτου ὁ πατὴρ, καὶ ὅτι αὐτὸς ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ οὐκ 1902 
᾿ ΓΥ͂. βαλὰ " ὯΝ -: ἢ δ , - ἥλις 
πεδήμει, ἀλλὰ παρὰ βασιλεῖ ἦν. περὶ δὴ τούτου σαφῶς ὑμᾶς 

“λ ὃ ὃ ́ -.-3.. -» δ -» «ν᾿ ΄ ͵ ᾿ ΄ 

βούλομαν διδάξαι, ἵν ἀκυιβῶς εἰδῆτε, ὃν τρόπον ἔχει τὰ γράμ- 

ματα τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης. οὗτος μὲν γὰρ ἐν μὲν τῷ Θαργη- 

λιῶνι μηνὶ ἐπ᾽ ᾿Αστείου ἄρχοντος, μέλλων ἀνάγεσθαι ὡς βασι- ὅ 
᾿ ϑ ι ’ -" Π -" » »" 3 ο ᾿ 

λέα, συνέστησε τὸν Φιλώνδαν τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ. τοῦ δ΄ ὕστέ- 
»" 3 - 

ρου ἐνιαυτοῦ ἐπὶ ᾿Δλκισϑένους ἄρχοντος ἀφικνεῖται ὃ Φιλώνδας 
ἄγων τὰ ξύλα ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἔλαβε τῶν ξύλων τὸ 

ναῦλον παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ἀποδημοῦντος τούτου παρὰ 10 
βασιλεῖ. ἐγράψαντο οὖν, ὅτε ἐδίδοσαν τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῆς 

3 » δι 

τραπέζης, ὀφείλοντα τοῦτον, οὐχ ὅτε συνέστησε τὸν Φιλώνδαν 
ΡῚ αὖ » ᾿- ᾽ 

τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ ἐπιδημῶν. ὅτε μὲν γὰρ συνέστησεν, οὐδέπω 
: 3 “.΄ὖΝ ᾽ ς Ξῳ ν ’ ᾿ 

τὰ ξύλα ἧκεν, αλλ᾽ ἤμελλεν ἐπ΄ αὐτὰ ὁ Φιλώνδας τὴν πορείαν 15 
᾿Ξ “ΛΑΪ.. Ἦ Ὁ ΝΥ. "» τ Η͂ ᾽ , δ 

ποιεῖσθαι" ὅτε δ᾽ ἧκε τὰ ξύλα ἄγων, οὗτος μὲν ἀπεδήμει, ὁ 
δὲ Φιλώνδας ἔλαβε τὸ ναῦλον τῶν ξύλων, καϑάπερ οὗτος ἐκέ- 

Ψ ᾿ ᾿] ᾿ κ᾿ » ᾿] , 

λευσε, καὶ ἀνεκομίσϑη εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἐν Πειραιεῖ τὴν του- 
᾽ - τ 

του τὰ ξύλα. ὅτι δ᾽ οὐκ εὐπορῶν οὗτος ἐξέπλει ἐνθένδε, ἴστε 20 
-»" 3 Ἂ τι - 

μὲν καὶ αὐτοὶ, ὅσοις αὐτοῦ ἡ οὐσία ἀφωρισμένη ἣν, οὖς νῦν 
»" 3 » ΒΩ 

ἀποστερεῖ. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε, ὅτι καὶ ἄνευ ἐνεχύρων ὥφειλέ τισὺ 
- - 3 , δ -» δ. ΚΝ δὰ , . 

τῶν πολιτῶν οὐκ ἔχων ὑποϑεῖναν τὰ ἄξια, ἀναγνωϑί μον τὴν 

μαρτυρίαν. 

ΠΟ Ῥ. 5.25’ Ῥ51. 49 25 

Περὶ δὲ τῶν φιαλῶν, ἃς ἠτήσατο μὲν ἐν τῷ αιμακτη- 
- ᾿ ᾿ 3 οιῶνν μηνὶ Αἰσχρίων ὃ ἀκόλουϑος τούτου ἐπ᾽ ᾿Ζ“στείου ἄρχον- 

- ὡ 3 , τος, ἐπιδημοῦντος τούτου, ὅτε ὑπεδέξατο ᾿Δλκέτην καὶ ᾿Ιάσονω, 
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. Γ ΣῈ) 
γεγραμμένου δὲ τὴν τιμὴν ὀφείλοντος τούτου ἐπ΄ ᾿Δλκισϑένους. 

1908 Ψ, ’ Α 3, πώ 32 , ᾿ .λ «ι 7 ἴσα 

908 ἄῤχοντος, τέως μὲν ᾧετο αὐτὸν ἀποίσειν τὰς φιάλας ἃς ἡτήσα- 
ί δ , Ϊ᾽ ᾿ 3 τ 4 δον δὰ ᾿ Η , ᾽ 
τὸ ὁ πατήρ᾽ ἐπειδὴ δ΄ οὗτος μὲν ἀπῆλϑε, τὰς δὲ φιαλας οὐκ 

ἀπενηνόχει, οὐδ᾽ ἦσαν αἵ φιάλαι τοῦ Τιμοσϑένους κείμεναι 
» Ἁ , ΄ 

5 παρὰ τῷ Φορμίωνι, ἥκων δ᾽ ἀπήτει τὰς φιάλας, τότε μὲν 
--Ὁ » -»" ῇ ἢ» 

ἀπέτισε τὴν τιμὴν τῶν φιαλῶν τῷ Τιμοσϑένει, ἐγράψατο δ΄. 

ὁ πατὴρ αὐτῷ τοῦτον ὀφείλοντα πρὸς τὸ ἄλλο χρέος. ὥστ᾽, ἄν. 

ταύτῃ τῇ ἀπολογίᾳ καταχρῆται, ὅτι οὐκ ἐπεδήμει ἐν τοῖς χρό- 
10 νοις, ἐν οἷς γέγραπται τὴν τιμὴν τῶν φιαλῶν ὀφείλων, ὑπο- 

βάλλετε αὐτῷ ὅτι Ἔλαβες μὲν ἐπιδημῶν, ἐπειδὴ δ᾽ οὐκ ἀπέφε- 
3 , ι 3 3 ᾽ δ , ἐν ἰχ , 

ρες, (ἀπεδήμεις γὰρ,) οὐκ ἦσαν δ΄ αἵ φιάλαι, ἃς ὁ ϑέμενος 
, »" ») 3 “ὦ 

ἀπήτει, ἐγράφης τὴν τιμὴν αὐτῶν ὀφείλων, ὃ ἀπετίσϑη τῶν 
φιαλῶν. ἀλλὰ νὴ Δία, φήσει ἴσως, ἔδει τὸν πατέρα 'τὸν ἐμὸν 

» 3 ΄ 3 » 

15. ἀπαιτεῖν αὐτὸν τὰς φιάλας. ἀλλ᾿ ξώρα σε ὡς ἠποροῦ. καὶ περὶ 
Ξ ὭΛΤΣ 

μὲν τοῦ ἄλλου χρέους σοι ἐπίστευε, καὶ ἡγεῖτο, ἐπειδὰν ἔλϑῃς, 
-“ 3 »" -" 

ἀπολήψεσϑαι παρὰ σοῦ εὐποοήσαντος, περὶ δὲ τῶν φιαλῶν σον 
φο ἀπιστήσειν ἤμελλε; καὶ ὑπέσχετο μὲν, δεομένου σου, τὸ ναῦ- 

« 3 ’ ο 

λον τῶν ξύλων παρασχήσειν, ὅτε ἀνήγου ὡς βασιλέα, ἕνεκα. 
᾿ «ὖ - - Σ - ᾿ [ , 

δὲ τῶν φιαλῶν, δυεῖν οὐσῶν, ἀπιστήσειν σοι ἤμελλε; καὶ τὸ 
3 Ω ἰν -" 

μὲν ὄλλο χρέος σε οὐκ ἀπήτει ἀπορούμενον ὁρῶν, τὰς δὲ φιά-. 
ὝΨ" » 

λας ἔμελλε; βούλομαν τοίνυν ὑμῖν καὶ περὶ τῆς προκλήσεως 

25 τοῦ ὅρπου εἰπεῖν, ἣν ἐγώ τε τοῦτον προεκαλεσάμην καὶ οὗτος 
ἘΎΝ, , ᾿ 2 “Ὁ ᾽ δ - 2. ᾿ 
ἐμέ, ἐμβαλομένου γὰρ ἐμοῦ ὄρκον εἰς τὸν ἐχῖνον, ἠξίου καὶ 

3. ὧἂἊ τ 9 Ὅν. 2 ’ ἜΝ ..8 2 5 κ Α 

αὐτὸς οὗτος ὀμόσας ἀπηλλάχϑαι. ἐγὼ δ᾽, εἰ μὲν μὴ περιφα- 
ἮΝ δι 

νῶς αὐτὸν ἤδειν πολλοὺς καὶ μεγάλους ὅρκους ἐπιωρκηκότα 
͵ ι ,ὔ 4 Ὑ΄ 9 , Ε7) ᾽ Ἃ 2᾽»ν Υ Ω - ᾿ 

1904 χαὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις, ἔδωκ ἂν αὐτῷ τὸν ὅρκον. νῦν δέ 
Ὰ ς ᾽ 

μοι δοκεῖ, μαρτύρων μὲν ὄντων ἐμοὶ, ὡς ἔλαβον τὸ ἀργύριον 
ἀπὸ τῆς τραπέζης, οἷς οὗτος ἐκέλευσε δοῦναι, περιφανῶν δὲ 
τεχμηρίων, δεινὸν εἶναν τὸ ὅρκον δοῦναι τούτῳ, ὃς οὐχ, ὅπως 

2 ᾽ »" - » 

5 εὐορκήσῃ, πρόνοιαν ποιήσεται, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἱερῶν αὐτῶν 
» 3 3 

ἕνεκα τοῦ πλεονεκτήματος ἀπέσχηται. τὰ μὲν οὖν καϑ᾽ ἕχαστα 
ον ἐἱ " ᾿ τ ’, τ δ , [ ἣ 

πόλλ᾽ ἂν εἴη λέγειν ὧν ἐπιώρκηκεν οὗτος δαδίως, οὖς δὲ περι» 
-»" 3 » 

φανέστατα καὶ ὑμεῖς αὐτῷ πάντες σύνιστε ὅρκους ἐπιωρκηπότι, 
͵΄ 3 ͵ πὸ, " " οἱ ω ΄ ἄν 

10 τούτους ἀναμνήσω ὑμᾶς. ἴστε γὰρ τοῦτον ἐν τῷ δήμῳ ὁμόσαν- 
΄ - ΄ 

τὰ καὶ ἐπαρασάμενον ᾿αὐτῷ ἐξώλειαν, εἰ μὴ γράψαιτο ᾿Ἰφικρά- 
- 3 

τὴν ξενίας, καὶ καϑιερώσαντα τὴν οὐσίαν τὴν ἑαυτοῦ. ὀμόσας 
᾿ " . δ ͵ » ͵ ᾽ ςς ΄' - 

δὲ ταῦτα καὶ ὑποσχόμενος ἐν τῷ δήμῳ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὥστε- 
[κ -» Ἷ θα ὧὦ » " -" κ᾿ 45 ρὸν ἕνεκα τοῦ συμφέροντος. αὐτῷ ἔδωκε τῷ υἱεῖ τῷ ἐκείνου τὴν 

«ν᾿ Ξ5 » δι ὦ ᾽ ᾿ - ΄ 
ϑυγατέρα. ὃς οὖν οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἠσχύνϑη ἐξαπατῆσαν ὑποσχόμε- 
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ψος, νόμων ὄντων, ἐόν τις τὸν δῆμον ὑποσχόμενος ἐξαπατήσῃ; 

εἰσαγγελίαν εἶναν περὶ αὐτοῦ, οὔτε τοὺς ϑεοὺς ὀμόσας καὶ ἐπα- 

ρασάμενος αὑτῷ ἔδεισεν, οὖς ἐπιώρκησε, πῶς οὐκ εἰκός ἐστιν 30 

ἐμὲ τούτῳ μὴ ἐθέλειν ὅρκον δοῦναι; οὔπω τοίνυν πολὺς χρό- 

νος [ἐστὶν], ἐξότου ἐν τῷ δήμῳ πάλιν διωμόσατο, μὴ εἶναι 

οὐτῷ ἐφόδια τῷ γήρᾳ ἱκανὰ, τοσαύτην οὐσίαν κεχτημένος " οὔ- 

τως ἄπληστος καὶ αἰσχροκερδὴς ὁ τρόπος αὐτοῦ ἐστίν. ἡδέως 25 

δ᾽ ἂν ἔγωγε πυϑοίμην ὑμῶν, εἰ ὀργίξεσϑε τοῖς ἀνεσκευασμέ- 

γοις τῶν τραπεζιτῶν. εἰ γὰρ ἐκείνοις ὀργίζεσϑε δικαίως, ὅτι 

ἀδικοῦσιν ὑμᾶς, πῶς οὐκ εἰκός ἔστιν ὑμῶς βοηϑεῖν τοῖς μηδὲν 

ἀδικοῦσι; καὶ μὴν διὰ τούτους τοὺς ἄνδρας αἱ τρόπεξαν ἀνα- 

'σκευάζονται, ὅταν ἀπορούμενον μὲν δανείζωντανι καὶ οἴωνται 

δεῖν διὰ τὴν δόξαν πιστεύεσϑαι, εὐπορήσαντες δὲ μὴ ἀποδιδῶ- 6 

σιν, ἀλλ᾽ ἀποστερῶσιν. ὅσων μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

ἠδυνάμην ὑμῖν μάρτυρας παρασχέσϑοι, μεμαρτυρήκασί, μοι᾽ ἔτι 

δὲ καὶ ἐκ τεχμηρίων δεδήλωχα ὑμῖν, ὡς ὀφείλει Τιμόϑεος τὰἀρ- 

γύριον τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ. δέομαι οὖν ὑμῶν συνεισπρᾶξαί μου 

τοὺς ὀφείλοντας ἅ μοι ὁ πατὴρ κατέλιπεν. 

1905 

10 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΠΟΑΛΥΚΜΔΕΑ͂ 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἘΠΙΤΡΙΗΡΑΡΧΗΜΑ͂ΤΟΣ 

ἀπ 

᾿αἰμολλόδαρος ὃ Πασίωνος τριηραρχήσας φιλοτίμως τὸν ὧρι- 

σμένον χρόνον ἐπετριηράρχησεν ἕτερον οὐκ ὀλίγον, τοῦ διαδό- 

χου, τοῦ Πολυκλέους, μὴ ἐλϑόντος παραχρῆμα ἐπὶ τὴν νοῦν, 

τούτου δὲ, ὅτε ἦλϑεν, οὐ παραλαβόντος εὐϑέως, ἀλλὰ σκηψα- 5 

μένου περιμένειν τὸν συντριήραρχον. τοσούτου δὲ χρόνου ἐπι- 

τοιηραρχοῦντος, ἀξιοῖ πομίσασϑαι τὸ ἀνάλωμα παρὰ Πολυλλέους 

᾿Απολλόδωρος. ᾿ 
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δ ν  Π ΤΟΣ ΘΝ κῶν 

Ο ΠΡΟΙΣ ἢ ΟἿ Υ ΚΊ.Ν 
ΠΈΡΙ ΤΟΎ ἘΠΙΤΡΙΗΡΑΡΧΗΜΑΤΌΣ.  ΦΟΙΌῸΣ 

Τς τοιούτοις τῶν ἀγώνων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, [καὶ] τοὺς 

διαγνωσομένους προσήκει μάλιστα προσέχειν τὸν νοῦν. οὐ γὰρ 
ἐμὸς καὶ Πολυκλέους ἴδιός ἐστιν ὃ ἀγὼν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς 

6 πόλεως κοινός. ὧν γὰρ τὰ μὲν ἐγκλήματα ἴδιά ἐστιν, αἱ δὲ βλά- 
βαι κοιναὶ, πῶς οὐχ ὑπὲρ τούτων εἰκός ἐστιν ἀκούσαντας ὑμᾶς 

ὀρϑῶς διαγνῶναι; εἰ μὲν γὰρ περὶ ἄλλου τινὸς συμβολαίου 
α΄ ἐς ῃ ι ͵ ὙΡ ΣΝ ͵ Ἂν ΓἼΒᾺΙ ἐγὼ διαφερύμενος πρὸς Πολυκλέα εἰσήειν εἷς ὑμᾶς, ἐμός γ᾽ ἂν 

10 ἣν καὶ Πολυκλέους ὃ ἀγών' νῦν δὲ περί τε διαδοχῆς νεώς 

ἐστιν ὁ λόγος καὶ ἐπιτριηραρχήματος πέντε μηνῶν καὶ ἕξ ἡμε- 
ρῶν ἀνηλωμένου, καὶ περὶ τῶν νόμων, πότερα κύριοί εἰσιν 
ἋἋ 9, 3 - , - ΄“- 325 3 “Ὁ ΙΑ 

ἢ οὖ. ἀναγκαῖον δή μον δοχεῖ εἶναν ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς διηγή- 

15 σασϑαι πρὸς ὑμᾶς. καὶ πρὸς ϑεῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δέο- 
- -»" ΄ Ἔ 

μαν ὑμῶν, μή μὲ ἡγήσησϑε ἀδολεσχεῖν, ἐὰν διὰ μακροτέρων 
διηγῶμαν τά τε ἀναλώματα καὶ τὰς πράξεις, ὡς ἐν καιρῷ τε 
ἕχαστα καὶ χρήσιμα τῇ πόλει ἐδιακονήϑησαν. εἰ μὲν γάρ τις 

20 ἔχεν μὲ ἐπιδεῖξαι ὡς ψεύδομαι, ἀναστὰς ἐν τῷ ἐμῷ ὕδατι ἐξε- 
λ ’ ΄- Ἃ " - ὐλ κ λέ ᾿] [ἀπ νῚ] ἷ δ᾽ 

ἐγξάτω ὃ τι ἂν μὴ φῇ μὲ ἀληϑὲς λέγειν πρὸς ὑμᾶς. εἶ δ᾽ ᾿ πικρὰ τ. 
ἐστὶν ἀληϑῆ καὶ μηδεὶς ἄν μοι ἀντείποι ἄλλος ἢ οὗτος, δέομαι 

1207 ὑμῶν ἁπάντων δικαίαν δέησιν" ὅσον μὲν τῶν στρατιωτῶν ἐστὲ 
καὶ παρῆτε ἐκεῖ, αὐτοί τε ἀναμνήσϑητε καὶ τοῖς παρακαϑημέ- 

’ ’ ....5... Ὁ , ᾿ ᾿ ’ Ὁ νοις φράζετε τήν τ᾽ ἐμὴν προϑυμίαν καὶ τὰ συμβάντα ἐν τῷ 
τότε καιρῷ τῇ πόλει πράγματα καὶ τὰς ἀπορίας, ἵν᾽ ἐκ τούτων 

ὧῳ ἐν ς , , “. δι «εν 3 
5 εἰδῆτε, ὑποῖός τίς εἶμι περὶ ἃ ἂν προστάξητε ὑμεῖς" οσοι ὃ 

αὐτοῦ ἐπεδημεῖτε, σιγῇ μου ἀκοῦσαι διηγουμένου ἅπαντα πρὸς 

ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τούτων ἕκάστῳ οἷς ἂν λέγω τούς τε νόμους πα- 
ρεχομένου καὶ τὰ ψηφίσματα "τά τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου 

10 καὶ τοὺς μάρτυρας. ἑβδόμῃ γὰρ φϑίνοντος ΜὨεταγειτνιῶνος 
μηνὸς ἐπὶ Μόλωνος ἄρχοντος ἐκκλησίας γενομένης καὶ εἰσαγ- 
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γελϑέντων ὑμῖν πολλῶν καὶ μεγάλων πραγμάτων, ἐψηφίδασϑε 

τὰς ναῦς καϑέλκειν τοὺς τριηράρχους" ὧν καὶ ἐγὼ ἦν. καὶ 

τὸν μὲν καιρὸν τὸν συμβεβηκότα τῇ πόλει τότε οὐκ ἐμὲ δεῖ διεξ- 15 
ελθεῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ὑμᾶς ἀναμνησθῆναι, ὅτι Τῆνος μὲν κα- 
τοληφϑεῖσα ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου ἐξηνδραποδίσϑη, Μιλτοκύϑης ὃ᾽ 
ἀφειστήκει ἀπὸ Κότυος καὶ πρέσβεις ἐπεπόμφει περὶ συμμαχίας 
βοηϑεῖν κελεύων καὶ τὴν Χεῤῥόνησον ἀποδιδοὺς, Προκοννήσιοι 90 
δὲ σύμμαχοι ὄντες ἱκέτευον ὑμᾶς ἐν τῷ δήμῳ βοηϑῆσαι αὐτοῖς 
λέγοντες, ὅτι ὑπὸ Κυζικηνῶν κατέχονται τῷ πολέμῳ καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ ϑόάλατταν, καὶ μὴ περιϊδεῖν ἀπολομένους, ἔτι 
δὲ τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν ναυχλήρων περὶ ἔκπλουν ὄντων ἐκ 25 
τοῦ Πόντου, καὶ Βυζαντίων καὶ Καλχηδονίων καὶ Κυξενηνῶν 

καταγόντων. τὰ πλοῖα ἕνεκα τῆς ἰδίας χρείας τοῦ σίτου. ὧν 

ἀκούοντες ὑμεῖς τότε ἐν τῷ δήμῳ αὐτῶν τε λεγόντων χαὶ τῶν 
συναγορευόντων αὐτοῖς, καὶ ὁρῶντες ἐν τῷ Πειραιεῖ τὸν σῖτὸν 1908 
ἐπιτιμώμενον καὶ οὐκ ὄντα ἄφϑονυον ὠνεῖσϑαι, ἐψηφίσασϑε 
τάς τε ναῦς καϑέλκειν τοὺς τριηράρχους καὶ παρακομίζειν ἐπὶ 

τὸ χῶμα, καὶ τοὺς βουλευτὰς καὶ τοὺς δημάρχους καταλύγους 5 
σποιεῖσϑαι τῶν δημοτῶν, καὶ ἀποφέρειν ναύτας, καὶ διὰ τάχους 

τὸν ἀπόστολον ποιεῖσϑαι, καὶ βοηϑεῖν ἑκασταχοῖ. καὶ ἐνίκησε 
τὸ ᾿Δριστοφῶντος ψήφισμα τουτί. 

ἩἘΒΓΩΣΙ ΣΙ 

Τοῦ μὲν ψηφίσματος τοίνυν ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες δικασταί. 10 
ἐγὼ δ᾽, ἐπειδή μοι οὐκ ἦλϑον οἵ ναῦται οἵ καταλεγέντες ὑπὸ 

τῶν δημοτῶν, ἀλλ᾽ ἢ ὀλίγοι καὶ οὗτοι ἀδύνατοι, τούτους μὲν 
ἀφῆκα, ὑποθεὶς δὲ τὴν οὐσίαν τὴν ἐμαυτοῦ καὶ δανεισάμενος 
ἀργύριον πρῶτος ἐπληρωσάμην τὴν ναῦν, μισϑωσάμενος ναύ- 15 
τὰς ὡς οἷόν τ᾿ ἦν ἀρίστους, δωρεὼς καὶ προδόσεις δοὺς ἕκά- 

στῳ αὐτῶν μεγάλας. ἔτι δὲ σκεύεσιν ἰδίοις τὴν ναῦν ἅπάσι 
πατεσκεύασα, καὶ τῶν ϑηβοίεηι ἔλαβον οὐδὲν, καὶ κόσμῳ, ὡς 

οἷόν τ᾽ ἦν κάλλιστα καὶ διαπρεπέστατα τῶν τριηράρχων. νη: 20 

φεσίαν τοίνυν, ἣν ἐδυνάμην, κρατίστην ἐμισϑωσάμην᾽ καὶ οὐ 

μόνον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰ κατὰ τὴν τριηραρχίαν ἀνήλισκον 
τότε οὕτω πολυτελῆ ὄντα, ἀλλὰ καὶ τῶν χρημότων ὧν εἰς τὸν 
ἔχπλουν ἐψηφίσασϑε εἰσενεχϑῆναν μέρος οὐκ ἐλάχιστον ἐγὼ 25 
ὑμῖν προεισήνεγκα. δύξαν γὰρ ὑμῖν ὑπὲρ τῶν δημοτῶν τοὺς 
βουλευτὰς ἀπενεγκεῖν τοὺς προεισοίσοντας τῶν τε δημοτῶν καὶ 
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- ᾿ 

τῶν ἐγκεκτημένων, προσαπηνέχϑη μου τοὔνομα ἐν τριττοῖς δή- 
᾿ .] ι ὖ 

μοὶς διὰ τὸ φανερὰν εἶναί μοι τὴν οὐσίαν. καὶ τούτων ἐγὼ 
2 “-“» 1200 οὐδεμίαν πρόφασιν ποιησάμενος, οὔτε ὅτι τριηραρχῶ καὶ οὐκ 

κι ἣν , »" ἂν ἂν δυναίμην δύο λειτουργίας λειτουργεῖν, οὔτε οὗ νόμον ἐῶσιν, 
- 3 5 

ἔϑηκα τὰς προεισφορὰς πρῶτος. καὶ οὐκ εἰσεπραξάμην διὰ τὸ 
, 3 -" οΥ ιν - » 

5 τότε μὲν ἀποδημεῖν ὑπὲρ ὑμῶν τριηραρχῶν, ὕστερον δὲ κατα-. 

πλεύσας καταλαβεῖν τὰ μὲν εὔπορα ὑφ᾽ ἑτέρων προεξειλεγμένα, 
ν ᾽ 2 [4 “ ι »" σ 3 -" ,ὕ ᾿ Ε »"ὉὍ 

τὰ δ᾽ ἀπορὰ Ὀυπολοιπα. καὶ ταῦτα οτνι ἀληϑῆ λέγω προς υμᾶς, 
-»" 3 » 

τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας τῶν τε τὰ στρατιωτι- 
Ω ΄ » 3 

10 χὰ τύτε εἰσπραττόντων καὶ τῶν ἀποστολέων, καὶ τοὺς μισϑοὺς, 
Α - [ - - 

οὕς ταῖς ὑπηρεσίαις καὶ τοῖς ἐπιβάταις κατὰ μῆνα ἐδίδουν, 
παρὰ τῶν στρατηγῶν σιτηρέσιον μόνον λαμβάνων, πλὴν δυοῖν 
μηνοῖν μόνον μισϑὸν ἐν πέντε μησὶ καὶ ἐνιαυτῷ, καὶ τοὺς 

, 4 , ἢ ἙἘᾺ δ' 2) 2 , 
15 ναύτας τοὺς μισϑωθέντας, καὶ οσον ἕκαστος ἔλαβεν ἀργύριον, 

δ ΄ ΕΣ ᾿ 4. .ϑ ’ " , τ ἵν᾽ ἐκ τούτων εἰδῆτε τὴν ἐμὴν προϑυμίαν, καὶ διότε οὗτος πα- 
-" ϑν ΣᾺ -ν κ - 3 » 2 ; δ ΄ 

οαλαβεῖν παρ ἐμοῦ τὴν ναῦν οὐκ ἤϑελεν, ἐπειδὴ μὸν ὁ χρόνος 

ἐξῆλϑε τῆς τριηραρχίας. 

ΡΝ ΖΡΟΝ 

20 “Ὅτι μὲν τοίνυν οὐ Ψνεύδομαι πρὸς ὑμᾶς περὶ ὧν εἶπον, ὦ 

ἄνδρες δικασταὶ, τῶν μαρτυριῶν ἀναγινωσκομένων ἀκηκόατε. 
ἔτι δὲ περὶ ὧν μέλλω λέγειν ἅπαντές μοι ὁμολογήσετε, ὅτι 

ἀληϑῆ ἐστί. τριήρους γὰρ ὁμολογεῖται κατάλυσις εἶναι, πρώτη 

95 μὲν, ἐὰν μὴ μισϑόν τις διδῷ, δευτέρα δὲ, ἐὰν εἰς τὸν Πει- 

ραιᾷ μεταξὺ καταπλεύσῃ. ἀπόλειψίς τε γὰρ πλείστη γίγνεται, 
οἵ τε παραμένοντες τῶν ναυτῶν οὐκ ἐθέλουσιν πάλιν ἐμβαίνειν, 

ἐὰν μή τις αὐτοῖς ἕτερον ἀργύριον διδῶ, ὥστε τὰ οἰκεῖα διοι- 

1910 κήσασϑαι. ἃ ἐμοὶ ἀμφότερα συνέβη, ὦ ἄνδρα δικασταὶ, ὥστε 
πολυτελεστέραν μοι γενέσϑαι τὴν τριηραρχίαν. καὶ γὰρ μισϑὸν 

οὐδένα λαβὼν παρὰ τοῦ στρατηγοῦ ὀκτὼ μηνῶν κατέπλευσα, 

5 τοὺς πρέσβεις ἄγων, διὰ τὸ ἄριστά μοι πλεῖν τὴν ναῦν. καὶ 
ἐνθένδε πάλιν, προσταχϑέν μοι ὑπὸ τοῦ δήμου [Μένωνα τὸν 
στρατηγὸν ἄγειν εἰς ἙἭ.:λήσποντον ἀντὶ «Αὐτοκλέους ἀποχειροτο- 
γνηϑέντος, ὠχόμην ἀναγόμενος διὰ τάχους, καὶ ἀντὶ μὲν τῶν 
ἀπολιπόντων μὲ ναυτῶν ἑτέρους ἐμισϑωσάμην ναύτας, δωρεὰς 

10 καὶ προδύσεις αὐτοῖς διδοὺς μεγάλας, τοῖς δὲ παραμείνασι τῶν 

ἀρχαίων ναυτῶν ἔδωκά τι εἰς διρίνησμι τῶν. οἰκείων καταλιπεῖν 

πρὸς ᾧ πρότερον εἶχον, οὐκ ἀγνοῶν τὴν παροῦσαν χρείαν, ὡς 
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ἀναγκαία ἦν ἕχάστῳ. ἀπορῶν δ᾽ αὐτὸς, ὡς μὰ τὸν Δία καὶ 15 
τὸν ᾿Ζπόλλω οὐδεὶς ὧν ὑμῶν πιστεύσειεν, ὕστις μὴ ἀληϑος πα- 
ρηπκολούϑηπε τοῖς ἐμοῖς πράγμασιν, ὑποϑεὶς τὸ χωρίον Θρα- 

συλόχῳ καὶ ᾿Δρχένεῳ, καὶ δανεισάμενος τριάκοντα μνᾶς παρ᾽ 
αὐτῶν, καὶ διαδοὺς τοῖς ναύταις, ὠχόμην ἀναγόμενος, ἵνα μη-. 
δὲν ἐλλείπῃ τῷ δήμῳ ὧν προσέταξε τὸ κατ᾽ ἐμέ. καὶ ὃ δῆμος 90 

ἀκούσας ταῦτα ἐπήνεσέ τ᾽ ἐμὲ καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτα- 

γεῖον ἐκάλεσε. καὶ ὡς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν ἀνα- 

γνώσεται τὴν μαρτυρίαν καὶ τὸ ψήφισμα τὸ τοῦ δήμου, 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. ΨΗΦΙΣΜΑ. 25 

᾿Επειδὴ τοίνυν εἰς “Ἑλλήσποντον ἤλθομεν, καὶ ὃ τε χούνος 
Ψ ΄ » , ᾿ ᾿ 2 3 , --Ψ 

ἐξεληλύϑει μοι τῆς τριηραρχίας, καὶ μισϑὸς οὐκ ἀπεδοϑὴ τοῖς 

στρατιώταις, ἀλλ᾽ ἢ δυοῖν μηνοῖν, ἕτερός τε στρατηγὸς Τιμόμα- 
τ " - ΄, 2 » φν ἃ ᾿ » ᾽ , 

χος ἧκε, καὶ οὗτος διαδόχους οὐκ ἄγων ἐπὶ τὰς ναῦς, ἀϑυμήσαν-1911 

τες οἵ πολλοὶ τοῦ πληρώματος ὥχοντο ἀπολιπόντες τὴν ναῦν, 
οἵ μὲν εἰς τὴν ἤπειρον στρατευσύμενοι, οἵ δ᾽ εἰς τὰς Θασίων καὶ 
ἹΜαρωνειτῶν νοῦς, μισϑῷ μεγάλῳ πεισϑέντες καὶ ἀργύριον πολὺ 5 

’ Α ᾿] κ 2..ν - ᾿ ’ Μ 8 - , Α 

συρολαβόντες, καὶ τὰ μὲν παρ᾽ ἐμοῦ ἐξανηλωμένα ἤδη ορῶντες, τὰ δὲ 

τῆς πόλεως ἀμελῆ, τὰ δὲ τῶν συμμάχων ἄπορα, τὰ δὲ τῶν στρα- 

τηγῶν ἄπιστα, καὶ ὑπὸ πολλῶν αὖ τῷ λόγῳ ἐξηπατημένοι, καὶ τὸν 
χρόνον ἐξήκοντα τῆς τριηραρχίας, καὶ τὸν πλοῦν οὐκ ὄντα οἵ- 10 

ΕἸ ᾿ “ ᾿ ᾿ » ᾽ ς» γω» 
καδε, οὐδὲ διάδοχον ἥκοντα ἐπὶ τὴν ναῦν, παρ΄ οὐ ἂν τις ἠξίωσεν 

ὠφεληϑῆναι. ὕσῳ γὰρ φιλοτιμούμενος ἄμεινον ἐπληρωσάμην τὴν 
ναῦν ἐρετῶν ἀγαθῶν, τοσούτῳ μοι πλείστη ἀπόλειψις ἐγένετο τῶν 
» ΄ "ν ᾿ "» , ΄ » ἰὩ Ν Ξ 
ἄλλων τριηράρχων. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις, εἰ μή τι ἄλλο, οἵ γ᾽ ἐκ 15 

καταλόγου ἐλϑόντες ἐπὶ τὴν ναῦν παρέμενον τηροῦντες τὴν οἷἵ- 
[ν ΄ ᾽ -“ 

καδὲ σωτηρίαν, ὁπότε αὐτοὺς ἀφήσει ὁ στρατηγός οἵ δ᾽ ἐμοὲ 
ψαῦταν πιστεύοντες αὑτοῖς ἐπὶ τῷ δύνασϑαν ἐλαύνειν, ὅπου ἤμελ- 

λον ἀργύριον πλεῖστον πάλιν λήψεσϑαι, ἐνταῦϑα ἀπήεσαν, ἧ- 90 
γούμενον τὴν ἐν τῷ παρόντι εὐπορίαν κρείττω εἶναι αὑτοῖς τοῦ 

΄ ’ ᾿ δι Ψ » ,᾿ 
μέλλοντος φόβου, εἶ ποτε ληφϑείησαν ὑπ᾽ ἐμοῦ. τοιούτων τοί- 

ψυν μοι τῶν πραγμάτων συμβεβηκότων, καὶ τοῦ στρατηγοῦ ἅμα 
Τιμομάχου προστάξαντος πλεῖν ἐφ᾽ “Ιερὸν ἐπὶ τὴν παραπομπὴν 25 

-" νι ᾿ ᾽ Ἷ ᾽ ᾿ μή 
τοῦ σίτου, καὶ μισϑὸν οὐ διδόντος, εἰσαγγελϑέντων δὲ, ὅτι 

Βυζάντιοι καὶ Καλχηδόνιοι πάλιν κατάγουσι τὰ πλοῖα καὶ ἀναγ- 
κάζουσι τὸν σῖτον ἐξαιρεῖσϑαι, δανεισάμενος ἐγὼ ἀργύριον, πα- 
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»ν 3 -“ 1ΦΊ Φ ρὰ Χαιρεδήμου μὲν τοῦ ᾿Αἀναφλυστίου πεντεκαίδεκα μνᾶς ἐπὶ 
[4 «᾿ 2 Ἢ »" Γ δ , } 

τόκον, ὃς ἔτυχεν ὧν ἐν Σηστῷ, ἐπόγδοον, ἑπτακοσίας δὲ ὃραχ- 

μὰς παρὰ Νικίππου τοῦ ναυκλήρου, ναυτικὸν ἀνειλόμην σω- 
- ᾽ 3 - 3 

5 ϑέντος δὲ τοὺ πλοίου ᾿4ϑήναΐε, ἀποδοῦναι αὐτὸ καὶ τοὺς τό- 
3 " 

κους. καὶ πέμψας Εὐκτήμονα τὸν πεντηκόνταρχον εἰς “άμψα- 
3 δ. ὦ -“ 

κον, δοὺς αὐτῷ ἀργύριον καὶ γράμματα πρὸς τοὺς ξένους τοῦ 
»" -» ἰν 

πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ἐκέλευσά μοι αὐτὸν ναύτας μισϑώσασϑαν ὡς 

10 ἂν δύνηται ἀρίστους" αὐτὸς δ᾽ ὑπομείνας ἐν Σηστῷ τοῖς πα- 
- , » δ - 

ραμείνασι τῶν ἀρχαίων ναυτῶν ἔδωκα ὑπόσον εἶχον, ἐπειδή μοι 
-» - [2 

ὃ χρόνος ἐξῆκε τῆς τριηραρχίας, καὶ ἑτέρους ναύτας ἐντελομί- 
, " ΩὩ“ ν ᾿ ι 3. τ ᾿ 2 

σϑους προσέλαβον, ἐν ὅσῳ ὃ στρατηγὸς τὸν ἀνάπλουν τὸν ἐφ 
δ 7 τ -» 

15 Ιερὸν παρεσκευάζετο. ἐπειδὴ δ᾽ ὃ τε Εὐκτήμων ἧκεν ἐκ τῆς 
“Δαμψάκου ἄγων τοὺς ναύτας, οὗς ἐμισϑώσατο, καὶ ὁ στρατη- 

Α Ἷ ΕἸ 7 “ Π 3 ΄ 3 -» ἐ ᾿ 

γὸς παρήγγειλεν ἀνάγεσϑαν, τῷ μὲν Εύκτημονι ἀσϑενῆσαιν ἐξαί- 
΄ ϑ' 3 

φνῆς συνέβη, καὶ πάνυ πονήρως διετέϑη. τούτῳ μὲν οὖν ἀπο- 
; ᾿ : 

50 δοὺς τὸν μισϑὸν καὶ ἐφόδια προσϑεὶς ἀπέπεμψα οἴκαδε" αὐτὸς 
3 

δὲ πεντηκόνταρχον ἕτερον λαβὼν ἀνηγόμην ἐπὶ τὴν παραπομ- 
στὴν τοῦ σίτου. καὶ ἐκεῖ περιέμεινα πέντε καὶ τετταράκοντα 

» -" 2 » 
ἡμέρας, ἕως ὁ ἔκπλους τῶν πλοίων τῶν μετὰ ἀρπτοῦρον ἐκ 

9- ὼ ͵ , ᾽ , 5.4 ὁ ι ι ι ᾿» 
35 τοῦ Πόντου ἐγένετο. ἀφικόμενος ὃ εἰς Σηστὸν, ἐγὼ μὲν ὦμην 

2 -Ξ Ὡ ΄ ͵ νι 2 οἴκαδε καταπλευσεῖσϑαν, τοῦ τε χρύνου μοι ἐξήκοντος καὶ ἐπι- 
- » 3 Ὡ΄ 

τετριηραρχημένων ἤδη μοι δυοῖν μηνοῖν, καὶ διαδόχου οὐχ ἥκον- 

τος ἐπὶ τὴν ναῦν" ὃ δὲ στρατηγὸς Τιμόμαχος, ἀφικομένων ὡς 
Ω 3 - » » 121 αὐτὸν πρέσβεων ΜΙαρωνειτῶν καὶ δεομένων αὐτοῖς τὰ πλοῖα πα- 

;" - ΠῚ ἃ ΄ 3 
θαπέμψον τὰ σιτηγὰ, προσέταξεν ἡμῖν τοῖς τριηράρχοις ἀναδη- 

᾿ κ - δι ς ΄ »" κ ᾿ 4 
σαμένοιξ τὰ πλοῖα ἕλκειν εἰς Μαρώνειαν, πλοῦν καὶ πολὺν καὶ 

5 πελάγιον. καὶ ταῦτα ὑμῖν διὰ ταῦτα ἅπαντα διηγησάμην ἐξ 
᾽ » -“ , ἰν ᾿ 

ἀρχῆς, ἵν᾽ εἰδῆτε, ὅσα ἀνηλωκὼς αὐτὸς καὶ ἡλίκης μοι γεγενή- 
»" οὶ Ὁ Ζ 

μένης τῆς λειτουργίας ὕστερον ὅσα ἀναλώματα ὑπὲρ τούτου 
2 » “ .- ἀνήλωσα ἐπιτριηραρχῶν, οὐχ ἥκοντος τούτου ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ 

’ - ᾿ 

10 κινδύνους ὅσους ἐκινδύνευσα αὐτὸς πρός τε χειμῶνας καὶ πρὸς 
- [ 

πολεμίους. μετὰ γὰρ τὴν παραπομπὴν τῶν πλοίων τὴν εἰς Μαρώ- 
νειαν καὶ τὴν ἄφιξιν τὴν εἰς Θάσον [ ἀφικόμενος  παρέπεμπε πά- 
λιν ὁ Τιμόμαχος μετὰ τῶν Θασίων εἰς τὴν Στρύμην σῖτον καὶ 

15 πελταστὰς, ὡς παραληψόμενος αὐτὸς τὸ χωρίον. παραταξαμέ- 
νῶν δὲ Μαρωνειτῶν ἡμῖν ταῖς ναυσὶν ὑπὲρ τοῦ χωρίου τούτου 

’ - - Ε) ’ ᾿ 

καὶ μελλόντων ναυμαχήσειν, καὶ τῶν στρατιωτῶν ἀπειρηκότων, 

πλοῦν πολὺν πεπλευκότων, καὶ πλοῖα ἑλκόντων ἐκ Θάσου εἰς 
’ Π) ι -» " ι - 3 ᾿ 

20 Στρύμην, ἔτι δὲ χειμῶνος ὄντος καὶ τοῦ χωρίου ἀλιμένου, καὶ 
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ἐκβῆναι οὐκ ὃν οὐδὲ δειπνοποιήσασϑαι, πολεμίας τῆς χώρας οὔ- 
σης καὶ περικαϑημένων κύκλῳ τὸ τεῖχος καὶ ξένων μισϑοφόρων 

΄ ᾿ ᾽ » 3 

χαὶ βαρβάρων προσοίκων, ἀναγκαῖον ἦν ἐπ᾽ ἀγκύρας ἀποσα- 
, ᾽ 

λεύειν τὴν νύκτα μετεώρους , ἀσίτους καὶ ἀγρύπνους, φυλατ- 

φομένους, μὴ τῆς νυκτὸς ἡμῖν ἐπίϑωνταν αἵ Μίαρωνειτῶν τριή- 
τ - Ν 

ρεις. ἔτι δὲ συνέβη τῆς νυκτὸς, ὥρᾳ ἔτους, ὕδωρ καὶ βροντὰς 
»Ἤ , 4.» 8 : ἀρ ϑ,. " Α - , 

καὶ ἄνεμον μέγαν γενέσϑαν" ὑπ΄ αὑτὰς γὰρ τὰς τῶν Πλειάδων 
τ τ Ξ ΄»ν» 

δύσεις οἵ χρόνοι οὗτοι ἦσαν. ἐξ ὧν τίνα οὐκ οἴεσϑε, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, τοῖς στρατιώταις ἀϑυμίαν ἐμπεσεῖν; πόσην δέ μοι με’ 
'πὰ ταῦτα ἀπόλειψιν γενέσθαι πάλιν, τῶν ἀρχαίων ναυτῶν τα- 

λαιπωρουμένων μὲν πολλὰ, ὠφελουμένων δὲ βραχέα, ὅσα ἐγὼ 
᾿ , “«} ᾽ ἔ᾿ω ᾿ τ ΄ ᾿- 

δυναίμην ἑκάστῳ δανειζόμενος ἐπαρκέσαι πρὸς ᾧ πρότερον εἷς 
-" [2 3 ᾿ - 

χον παρ᾽ ἐμοῦ; ἐπεὶ ὅ γε στρατηγὸς οὐδὲ τὸ ἐφ΄ ἡμέραν αὐτοῖς 

τροφὴν διαρκῆ ἐδίδου. καὶ ἤδη τρεῖς μῆνες ἐπετετριηράρχηντό 
. ᾿ ᾽ὔ ᾿ ω ᾿ - 5,42 ΄ 
μοι, καὶ οὐδέπω οὗτος ἐκὲεν ἐπὶ τὴν ναῦν, ἀλλ᾽ ἐμισϑούμην 

ναύτας ἀντὶ τῶν ἀπολιπόντων δανειζόμενος ἀργύριον. μόνῳ 
τοίνυν τούτῳ τῶν ἄλλων διαδόχων οὐκ ἔστι πρόφασις ὑπολειπο- 

“ ᾽ , τ ᾿ ᾿ » ΄ " » , δ 

μένη, διότι οὐ πάλαι ἧκεν ἐπὶ τὴν ναῦν. ὁ γὰρ Εὐκτήμων ὁ 
’ ὁ ᾿ -νΓ ὕγχνι ΄ 3 ’ Ἵ ᾽ 

πεντηκόνταρχος ὡς ἐκ τοῦ ᾿λλησπόντου ἀπεσταλὴ οἴκαδε ἀσϑε- 
΄ Α ι » “- ᾿" ,ὔ 

νήσας, ἐπειδὴ κατέπλευσε καὶ ἤκουσε τοῦτον ἐμοὶ διάδοχον κα- 

ϑεστηκότα, εἰδὼς τόν τε χρόνον ἐξήκοντά μοι τῆς τριηραρχίας 
καὶ ἤδη ἐπιτριηραρχοῦντά με, παραλαβὼν Δεινίαν, τὸν κηδε- 
στὴν τὸν ἐμὸν, προσέρχεται αὐτῷ ἐν τῷ δείγματι, καὶ ἐκέλευεν 

. αὐτὸν ὡς τάχιστα ἐπὶ τὴν ναῦν ἀποπλεῖν, ὡς τῶν ἀναλωμάτων 

πολλῶν ὄντων, ἃ καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν πρὸς τῷ παρὰ τοῦ στρα- 
τηγοῦ σιτηρεσίῳ εἰς τὴν ναῦν διδομένῳ ἀνηλίσκετο, καϑ᾽ ἕκα- 
στον αὐτῷ διεξιὼν, τούς τε μισϑοὺς τοὺς τῇ ὑπηρεσίᾳ καὶ τοῖς 

ἐπιβάταις κατὰ μῆνα διδομένους, τοῖς τε ναύταις, οὗς αὐτὸς 
ἐκ τῆς “αμψάκου ἐμισϑώσατο, καὶ τοῖς ὕστερον ἐπεμβᾶσιν ἀν- 

τὶ τῶν ἀπολιπόντων, ἔτι δὲ ὃ τῶν ἀρχαίων ναυτῶν ἑκάστῳ προσ- 
ἐϑηκα δεηϑέντι, ἐπειδή μοι ὃ χρόνος ἐξῆκε τῆς τριηραρχίας, 
καὶ τἄλλα, ὅσα ἦν τὰ καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀναλισκόμενα εἰς 
τὴν ναῦν, οὐκ ἀπείρως ἔχων διὰ γὼρ ἐκείνου πεντηκονταρχοῦν- 
τος καὶ ἠγοράζετο καὶ ἀνηλίσκετο᾽ καὶ περὶ τῶν σκευῶν ἔφρα- 
ξεν αὐτῶ, ὅτι ἴδια ἔχοι ὶ δημό δέν. Ὡς οὖν, ἔ ὦ, χοιμι καὶ δημόσιον οὐδέν. Ὡς οὖν, ἔφη, 

ἢ πείσων ἐκεῖνον διανοοῦ, ἢ σκεύη ἔχων σαυτῷ ἀνάπλει. οἵο- 
μαι δέ σοι, ἔφη, αὐτὸν οὐδὲν διοίσεσϑαν" ὀφείλει γὰρ ἀργύ- 

ριον ἐχεῖ, ὃ διαλῦσαι βουλήσεταν ἐξ τῆς τιμῆς τῶν σκευῶν. 
᾽ , ᾽ ιν -ν - 3 , - , 
ἀκούσας δ᾽ οὗτος ταῦτα τοῦ τε Εὐκτήμονος καὶ τοῦ Δεινίου, 

20 

121 

οι 
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“τοῦ κηδεστοῦ τοῦ ἐμοῦ. περὶ μὲν ὧν ἔλεγον αὐτῷ οὐδὲν αὐτοῖς 
10 ἀποκρίνεται, γελάσαντα δ᾽ ἔφασαν αὐτὸν εἰπεῖν ἔάρτι μῦς πίτ- 

τῆς γεύεται" ἐβούλετο γὰρ ᾿Δ4ϑηναῖος εἶναι. ἐπειδὴ τοίνυν τοῦ 
Εὐκτήμονος καὶ τοῦ Δεινίου ἀκούσας οὐδὲν ἐφρόντιξε, πάλιν 
αὐτῷ προσέρχονται ὕστερον Πυϑόδωρός τε ᾿Αχαρνεὺς καὶ ᾿4πολ- 

15 λόδωρος “ευκονοεὺς, ἐπιτήδειοι ὄντες ἐμοὶ καὶ φίλοι, καὶ ἐκέ- 

λευον αὐτὸν ἐπί τε τὴν ναῦν ἀπιέναι, ὡς διάδοχον. ὄντα, καὶ 
περὶ τῶν σκευῶν ἔφσαξον αὐτῷ , ὅτι ἴδια ἔχοιμι ἅπαντα καὶ 

δημόσιον οὐδέν. Εἰ μὲν οὖν ἐκείνοις ἐθέλεις χρῆσϑαι, κατάλιπε, 
20 ἔφασαν, ἀργύριον αὐτοῦ, καὶ μὴ διαπκινδύνευε ἐκεῖσε ἄγων" 

ἵνα μοι λύσωνται τὸ χωρίον ἀποδόντες ᾿Αρχένεῳ καὶ Θρασυλόχῳ 
τριάκοντα μνᾶς. περὶ δ᾽ ἀποτριβῆς τῶν σκευῶν ἤϑελον αὐτῷ 

γράμματα γράφειν, καὶ ἐγγυηταὶ αὐτοὶ γίγνεσϑαι ὑπὲρ ἐμοῦ, 
25 ἢ μὴν ἔσεσϑαι αὐτῷ, ὅ τι ἂν καὶ τοῖς ἄλλοις τριηράρχοις 

πρὸς τοὺς διαδόχους ἧ. ὡς οὖν πάντα ταῦτα ἀληϑῆ λέγω, τού- 
τῶν ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

ΕΒ ΡΘΕΚΑ͂ΡΑΙ 

Ἔκ πολλῶν μὲν τοίνυν τεκμηρίων οἴομαν ὑμῖν ἐπιδείξειν 
ΠΠολυχλέα, ὅτι οὔτε αὐτόϑεν διενοεῖτο παραλαμβάνειν παρ᾽ ἐμὸῦ 

1ΦΊθτὴν ναῦν, οὔτ᾽, ἐπειδὴ ὑφ᾽ ὑμῶν καὶ τοῦ ψηφίσματὸς τοῦ ὕμε- 
τέρου ἠναγκάσϑη ἐπὶ τὴν ναῦν ἀπιέναι, ἐλθὼν ἠϑέλησέ μοι 

διαδέξασϑαν αὐτήν. οὗτος γὰρ ἐπειδὴ ἀφίκετο εἰς Θάσον, ἤδη 

5. μου τέταρτον μῆνα ἐπιτριηραρχοῦντος, παραλαβὼν ἐγὼ μάρτυρας 

τῶν τε πολιτῶν ὡς ἐδυνάμην πλείστους καὶ τοὺς ἐπιβάτας καὶ 

'τὴν ὑπηρεσίαν προσέρχομαι αὐτῷ ἐν Θάσῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ 
'ἐκέλευον αὐτὸν τήν τε ναῦν παραλαμβάνειν παρ᾽ ἐμοῦ, ὡς διά- 

10 δοχον ὄντα, καὶ τοῦ ἐπιτετριηραρχημένου χρόνου ἀποδιδόναν μοι 

τὰ ἀναλώματα. λογίσασϑαι δ᾽ ἤϑελον αὐτῷ καϑ' ἕκαστον, ἕως 

μοι οἵ μάρτυρες παρῆσαν τῶν ἀνηλωμένων, οἵ τε ψναῦτωι καὶ 

οἵ ἐπιβάται καὶ ἡ ὑπηρεσία, ἵνα, εἴ τι ἀντιλέγοι, εὐϑὺς ἔξε-. 
15 ΜΉΡΜῸΝ οὕτω γάρ μόν ἀκριβῶς ἐγθμασωνν ὥστ᾽ οὐ μόνον 

αὐτά μδι τὰ ἀναλώματα ΠΩΝ ἀλλὰ καὶ ὅποι ἀνηλώϑη, 

καὶ ὃ τι ποιούντων, καὶ ἡ τιμὴ τίς ἦν, παὶ νόμισμα ὅὁποδαπὸν, 
καὶ ἐκ πόσου ἡ καταλλαγὴ ἦν τῷ ἀργυρίῳ, ἵνα εἴη ἀκριβῶς 

90 ἐξελέγξαι μὲ τῷ διαδόχῳ, εἴ τι ἡγεῖτο ψευδῶς αὑτῷ λογίξεσϑαι. 
ἔτι δὲ καὶ πίστιν αὐτῷ ἐπιτιϑεὶς ἠϑέλησα λογίσασϑαι τὰ ἀνη- 
λωμένα, προκαλουμένου δέ μου ταῦτα αὐτὸν, "ἀπεκρίνατό μοι», 
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ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλει ὧν λέγοιμι. ἐν δὲ τούτῳ ὑπηρΐἕτης ἥκων 
παρὰ τοῦ στρατηγοῦ ἐμοὶ παρήγγελλεν ἀνάγεσϑαι, οὐ τούτῳ, 85 
τῷ διαδόχῳ, οὗ ἡ λειτουργία ἤδη ἐγίγνετο. τούτου δὲ τὸ αἴτιον 
ἐγὼ ὑμᾶς προϊόντος τοῦ λόγου διδάξω. τότε μὲν οὖν μοι ἐδό- 
κεν ἀνάγεσϑαι καὶ πλεῖν, οἷ ἐκέλευεν. ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσα 
πάλιν εἰς Θάσον ἕλεύσας τὰ πλοῖα εἰς Στρύμην, οἵ προσέταξεν 1217 

ὃ στρατηγὸς, κελεύσας τοὺς ναύτας ἐν τῇ νηὶ μένειν καὶ τοὺς 

ἐπιβάτας καὶ τὴν ὑπηρεσίαν, ἐκβὰς αὐτὸς πορεύομαι ἐπὶ τὴν 

οἰκίαν, οὗ κατήγετο Τιμόμαχος ὁ στρατηγὸς; βουλόμενος κἀ- 6 

κείνου ἐναντίον παραδιδόναι τὴν ναῦν Πολυκλεῖ τούτῳ πλήρη. 

καταλαμβάνω οὖν καὶ τοῦτον ἐκεῖ καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ τοὺς 
διαδόχους καὶ ἄλλους τινὰς τῶν πολιτῶν. καὶ εἰσελϑὼν εὐθὺς 

ἐναντίον τοῦ στρατηγοῦ λόγους πρὸς αὐτὸν ἐποιούμην, καὶ 
ἠξίουν αὐτὸν τήν τε ναῦν μοι παραλαμβάνειν καὶ τοῦ ἐπιτε- τὸ 

τριηραρχημένου χρόνου ἀποδιδόναι μοι τὰ ἀναλώματα, καὶ περὶ 
τῶν σκευῶν ἠρώτων αὐτὸν, πύτερα παραλήψεται, ἢ ἴδια σκεύη 

ἔχων ἥκοι ἐπὶ τὴν ναῦν. ταῦτα δέ μοὺ προκαλεσαμένου αὐτὸν, 

ἠρώτα με, διότι σκεύη τε ἴδια μόνος ἔχοιμε τῶν τριηράρχων 15 

'καὶ πότερα ἡ πόλις οὐκ εἰδείη τινὰς δυναμένους σκεύη παρα- 
σχεῖν ταῖς ναυσὶν, ὥστε αὐτὴ μὴ παρέχειν. Ἢ σὺ τοσοῦτον, 
ἔφη, ὑπερπέπαικας πλούτῳ τοὺς ἄλλους, ὥστε καὶ τὰ σκεύη 

ἴδια ἔχειν, καὶ κόσμον χρυσύπαστον μόνος τῶν τριηράρχων ; 90 
τίς ἂν οὖν δύναιτο, ἔφη, τὴν σὴν μανίαν καὶ πολυτέλειαν ὑπο- 
μεῖναι ; διεφϑαρμένον μὲν πλήρωμα καὶ εἰωϑὸς ἀργύριον πολὺ 
προλαμβάνειν, καὶ ἀτελείας ἄγειν τῶν νομιζομένων ἐν τῇ νηΐ 

λειτουργιῶν, καὶ λοῦσϑαν ἐν «βαλανείῳ, τρυφῶντας δ᾽ ἐπιβάτας 95 

“παὶ ὑπηρεσίαν ὑπὸ μισϑοῦ πολλοῦ καὶ ἐντελοῦς; κακῶν δ᾽, ἔφη, 
διδάσκαλος γέγονας ἐν τῷ στρατεύματι, καὶ αἴτιος εἶ μέρος τὸ 
καὶ τοῖς ἄλλοις τριηράρχοις τοῦ πονηροτέρους εἶναι τοὺς στρα- 
τιώτας, ζητοῦντας ταὐτὰ τοῖς παρὰ σοί" ἔδει γὰρ σὲ ταὐτὰ 1918 

ποιεῖν τοῖς ἄλλοις. τριηφάρχοις. λέγοντος δ᾽ αὐτοῦ ταῦτα, ἀπε- 

κρινάμην αὐτῷ, ὅτι σκεύη μὲν διὰ τοῦτο οὐ λάβοιμι ἐπ τοῦ 
νεωρίου, ὅτι σὺ ἀδόκιμα ἐποίησας αὐτά. ἀλλ᾽ εἰ μὲν βούλει, 5 
ταῦτα παράλαβε" εἰ δὲ μὴ, σκεύη σαυτῷ παρασκεύαζε. περὶ δὲ 
τῶν ναυτῶν καὶ τῶν ἐπιβατῶν καὶ τῆς ὑπηρεσίας, εἰ φὴς ὑπ᾽ 

ἐμοῦ αὐτοὺς διεφρϑάρϑαι, παραλαβὼν τὴν τριήρη αὐτὸς ξαυτῷ 
κατασχεύασαν καὶ ναύτας καὶ ἐπιβάτας καὶ ὑπηρεσίαν, οἵτινες 

μηδὲν λαβόντες συμπλεύδσονται᾽ τὴν δὲ ναῦν παράλαβε. οὐ γὰρ 
ἔτι μοι προσήκει τριηρορχεῖν" ὃ τὲ γὰρ χρύνος ἐξήκεν μοι τῆς 
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τριηραρχίας καὶ ἐπιτετριηράρχηκα τέτταρας μῆνας. ᾿λέγοντος δέ 
15 μου ταῦτ᾽, ἀποκρίνεταί μοι, ὅτι ὃ συντριήραρχος αὐτῷ οὐχ 

ἥκοι ἐπὶ τὴν ναῦν᾽ οὔκουν παροαλήψομαι μόνος τὴν τριήρη. 
ὡς οὖν ἀληϑῆ ταῦτα λέγω πρὸς ὑμῶς, καὶ ἐν μὲν τῇ ἀγορᾷ 
ἀπεκρίνατό μοι τὰ πρότερον, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι ὧν λέγοιμι; 

90 ἐν δὲ τῇ οἰκίᾳ, οὗ ὁ Τιμύμαχος κατήγετο, ὅτι μόνος οὐ παρα- 
λήψεται τὴν ναῦν, τούτων ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

. 

ἽΡΡΡΡΙ ΝΣ 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς οὔτε οὗτος 

ἦἠϑελέ μοι τὴν ναῦν διαδέχεσθαι, οὔτε τἀναλώματα ἀπεδίδου 
45 τοῦ ἐπιτετριηραρχημένου χρόνου, ὅ τε στρατηγὸς ἐπέταττέ μοι 

ἀνάγεσθαι, προσελϑὼν αὐτῷ ἐν Θάσῳ ἐν τῷ λιμένι ἐναντίον 
τοῦ στρατηγοῦ, πλήρους οὔσης τῆς τριήρους, ἔλεγον, ἃ δίκαια 

μὲν οὐκ ἦν, ἀλλὰ πλεονεκτήματα τούτου, ἀναγκαῖα δέ μοι ἐκ 

1φΦ10 τῶν παρόντων εἰπεῖν" ᾿Επειδὴ σὺ φὴς, ὦ Πολύκλεις, τὸν συν- 
τριήραρχον οὐχ ἥκειν, τοῦ μὲν ἐπιτετριηραρχημένου χρόνου ἐγοὴ 
ἐχεῖνον πράξομαι τἀναλώματ᾽, ἂν δύνωμαι, τῶν τεττάρων μηνῶν " 

5 σὺ δὲ παραλαβὼν τὴν ναῦν, πρῶτον μὲν τὸν ὑπὲρ σεαυτοῦ 
χρύνον τριηράρχησον, τοὺς ἐξ μῆνας, ἔπειτ᾽, ἐὰν μέν σον ἔλϑῃ 
ἐν τούτῳ ὃ συντριήραρχος, ἐκείνῳ παραδώσεις λειτουργήσας, ἐὰν 
δὲ μὴ, οὐδὲν δεινὸν πείσῃ δύο μῆνας ἐπιτριηραρχήσας. ἢ ἐγὼ 
μὲν ὃ τόν τε ὑπὲρ ἐμαυτοῦ χρύνον καὶ τοῦ συντριηράρχου λε- 

10 λειτουργηκὼς ἐπετριηράρχησα ὑπὲρ ὑμῶν, συ δ᾽ οὐδὲν ἀνηλωκὼς 
οὐκ ἀξιοῖς οὐδὲ τὸν ὑπὲρ σεαυτοῦ χρόνον παραλαβὼν τὴν ναῦν 
λειτουργῆσαι, οὐδὲ τἀναλώματ᾽ ἀποδοῦναι; λέγοντος δέ μου 
ταῦτα, ἀπεκρίνατό μοι, ὅτι μύϑους λέγοιμι. ὁ δὲ στρατηγὸς 

15 ἐμβαίνειν μὲ ἐκέλευεν εἰς τὴν ναῦν καὶ ἀνάγεσϑαι μεϑ᾽ αὑτοῦ. 

ὡς οὖν ταῦτ᾽ ἀπεκρίνατο, ἀνάγνωθί μοι τὴν μαρτυρίαν. 

ἐῶν, ἡ τς ἀρ ἐν μρ δρ τ. 

Βαύλομαι δ᾽ ὑμῖν καὶ τεκμήριόν τι εἰπεῖν, ἵν᾽ εἰδῆϑ᾽, ὅτι 
περιφανῶς ἠδίκημαι. “Ἁγνίᾳ γὰρ καὶ Πραξιπλεῖ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 

90 χρύνον κατέστησαν διάδοχοι, Μνησίλοχύός τε ὁ Περιϑοίδης καὶ 
Φρασικρίδης ὁ ᾿ἀναφλύστιος. οὐκ ἀφικομένου δὲ τοῦ Φρασι- 
πρίδου ἐπὶ τὴν ναῦν, ὁ Μενησίλοχυς ἐλϑὼν εἰς τὴν Θάσον παρέ- 
λαβέ τε παρὰ τοῦ «Ἁγνίου τὴν τριήρη καὶ τὸ. ἐπιτριηράρχημα 



ΠΡΟΣ ΠΟΑΥΚΩ8ΒΑ. Ὡ78 

Ἂ “Ὁ » τ - ΕΣ Κ᾿ Ξ 
ἀπέδωκε τῷ ᾿Δγνίᾳῳ τοῦ χρόνου οὐ ἐπανήλωσεν ὑπὲρ αὐτῶν, 95 

τ ᾿ ᾿ , , ᾿ -- Ὁ , Ἴ μά ι ὅσον ἔπεισε, καὶ τὰ σκεύη παρὰ τοῦ “Ζγνίου ἐμισϑώσατο, καὶ 
αὐτὸς ἐτριηράρχει. ὕστερον δ᾽ οἱ παρὰ τοῦ Φρασικρίδου ἐλϑόν- 
τες τῶν τε ἀνηλωμένων τὸ μέρος ἀπέδοσαν τῷ Μνησιλόχῳ καὶ 1290 

ι " μ᾿ ς Υ » 
τοῦ λοιποῦ χρύνου, ὅσα ἐδεῖτο, εἰς τὴν ναῦν συνανήλισκον. 

2 

καί μοι τούτων ἀνάγνωϑι τὴν μαρτυρίαν. 

Ρ 

φ Ξ3 » -» 
Ἴσως οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ποϑεῖτε ἀκοῦσαι, διὰ τί 6 

Ε «ἃ Ἂ ΄ - 

ποτε ὃ στρατηγὸς οὐκ ἠνάγκαζε τοῦτον παραλαμβάνειν τὴν ναῦν, 
διάδοχον ἥκοντα ἐπ᾽ αὐτὴν, τῶν νόμων οὕτως ἰσχυρῶν ὄντῶν. 

᾿" } , ΄ 6 τ » “ ᾿ , 
στερὶ δὴ τοὐυτῶν βούλομαι ὑμᾶς σαφῶς διδάξαι τὸ αἴτιον. - Τι- 

μόμαχος γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρῶτον μὲν ἐβούλετο εὖ πκα- 10 
τεσχευασμένῃ τῇ τριήρει πρὸς ἅπαντι. χοῆσϑαι. ἤδεν γοῦν, ὅτι 

1 2 οὐδ. δ ΄ ᾿ 
οὗτος μὲν παραλαβὼν αὐτὴν κακῶς ἤμελλε τριηραρχήσειν" οὔτε 
γὰρ τῷ τριηραρχήματι, οὔτε τοῖς ἐπιβάταις καὶ τῇ ὑπηρεσίᾳ 
χρήσοιτο" οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ παραμένοί. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις, 15 
ὁπότε μὴ διδοὺς ἀργύριον προστάττοι πλεῖν, οὐκ ἤμελλεν αὐτῷ 
ΡῚ ἴδε 9 “ ἑ Α ὑλλὰ ’ 2Ζε ᾿ δὲ ΄ 

ἀνάξεσϑαι, ὥσπερ ἐγὼ, ἀλλὰ πράγματα παρέξειν. πρὸς δὲ τού- 
᾽ - - “ 3 ’ 

τῷ δανείζεται παρ’ αὐτοῦ τριόκοντα μνᾶς, ὥστε μὴ ἀναγκάσαι 
-" -" Γ᾿ τ , ᾿] 

παραλαβεῖν τὴν ναῦν. ἐξ ὧν δέ μοι μάλιστα ὀργισθεὶς ἐπηρέα- 90 

ξε καὶ οὐδὲ λόγον ξκάστοτε ἐδίδου οὐδὲ περὶ ἑνὸς, βούλομαι 
΄΄ι μα -» , δ. 8 [χ 3 

ὑμῖν σαφῶς διηγήσασϑαι, ἵν᾽ εἰδῆτε, ὅτι οὐ περὶ πλείονος 
ἐποιούμην οὔτε τὴν ἐμαυτοῦ δαστώνην ἐν ἐκείνω τῷ χρόνῳ 

ν ’ - [4 »" -" 

οὔτε τὴν ἐκείνου δώμην τοῦ δήμου τῶν ᾿“ϑηναίων καὶ τῶν 
’ δόλινὶ 9. ͵ » , , , δ 

νόμων, ἀλλ᾽ ἠνειχύμην καὶ ἔογῳ ἀδικούμενος καὶ λόγῳ προπη- 3ὅ 

λακιζόμενος" ἃ πολλῷ μοι βαρύτερα ἦν τῶν ἀναλωμάτων. ὡς 
γὰρ ἐν Θάσῳ διατριβαὶ τοῦ ναυτικοῦ ἐγίγνοντο, ἀφιπνεῖταν ἐκ 

“Μεθώνης τῆς Μακεδονίας ὑπηρετικὸν εἰς Θάσον ἄγον ἄνδρα 
καὶ ἐπιστολὰς παρὰ Καλλιστράτου ὡς Τιμόμαχον, ἐν αἷς ἐνῆν, 1221 

ὡς ὕστερον ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπυϑύμην ̓  ἀποπέμψαι αὐτῷ τριήρη τὴν 
ἄριστα πλέουσαν, ἵν᾽ ἀφίκηται ὡς αὐτόν. εὐθὺς οὖν τῇ ὕστε- 
φαία ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ὁ ὑπηρέτης ἐλϑὼν ἐκέλευέ με καλεῖν εἰς 5 

, ᾿»ἉἍ ἃ .] , " ’ 3 ᾽ , ζ΄ 

τὴν ναῦν τοὺς ναύτας, ἐπεὶ δὲ πλήρης ἡν, ἀναβαίνει Καλλιπ- 

πος ὃ Φίλωνος, ὁ Αἰξωνεὺς, καὶ φοάζεν πρὸς τὸν κυβερνήτην, 

τὸν ἐπὶ Μακεδονίας πλοῦν πλεῖν. ἐπειδὴ δ᾽ ἀφικόμεθα εἰς 
χωρίον τι ἐν τῇ κατ᾽ ἀντικρὺ ἠπείρῳ; Θασίων ἐμπόριον; καὶ 

.“ 3 ’ , ᾿ - ως ἐκβάντες ἠριστοποιούμεϑα, προσέρχεταί μοι τῶν ναυτῶν Καλλυσ 10 
Τειιοδί, Το. 1. ΕῚ 
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- 3 : - ὰ “ κλῆς ᾿Επιτρεφοῦς Θριάσίος λέγων, ὅτι βούλοιτό μοι διαλεχϑῆ- 
ναι ἐμόν τι πρᾶγμα. πελεύσαντος δέ μου, λέγει, ὅτι βούλοιτό 
μον χάριν ἀποδοῦναι καϑ᾽ ὅ τι δύναται ὧν αὐτῷ ἀπορηϑέντε 

15 ἔδωκα. Σὺ οὖν, ἔφη, τὸν πλοῦν τοῦτον οἶσϑα ἐφ᾽ ὅ τι Ππλεῖς 
2 , 2 39. τὴ “ { ᾽ , 2 3 

ἢ) ὅποι; ἀποχριναμένου δ΄ αὐὑτοῖ ὑμ ϑα οτν οὐκ εἰδείην, .4λλ 

ἐγώ σοι, ἔφη, ἐρῶ" δεῖ γάρ σε ἀκούσαντα ὀρθῶς βουλεύσα- 

σϑαι. μέλλεις γὰρ, ἔφη, ἄγειν ἄνδρα φυγάδα, οὐ ᾿Αϑηναῖοι 

40 ϑάνατον δὶς κατεψηφίσαντο, Καλλίστρατον, ἐκ Μεθώνης εἰς 

Θάσον ὡς Τιμόμαχον τὸν κηδεστὴν, ὡς ἐγὼ, ἔφη, πέπυσμαν 
τῶν παίδων τῶν Καλλίππου. σὺ γοῦν, ἐὰν σωφρονῆῇς, οὐδένα 

τῶν φευγόντων ἐάσεις εἰς τὴν ναῦν ἀναβαίνειν" οὐ γὰρ ἐῶσιν 

25 οἱ νύμοι. ἀκούσας δ᾽ ἐγὼ ταῦτα τοῦ Καλλικλέους προσέρχομὰ; 
τῷ Καλλίππῳ, καὶ ἐρωτῶ αὐτὸν, ὅποι τε τὸν πλοῦν ποιεῖται 

᾿Ὶ 3 “- “ » 

καὶ ἐπὶ τίνα. διαχλευάσαντος δ᾽ αὐτοῦ μὲ καὶ ἀπειλήσαντος, 
κι 5ς2 μ}} ν - 3 Ἂ Α Ἁ -" , - 

ἃ οὐδ΄ ἂν ὑμεῖς ἀγνοήσαιτε, (καὶ γὰρ τοῦ τρύπου τοῦ Καλ- 
λίππου οὐκ ἀπείρως ἔχετε 3) λέγω αὐτῷ ὅτι ᾿Ζκούω σε πλεῖν 

1222 ἐπὶ Καλλίστρατον. ἐγὼ οὖν τῶν φευγόντων οὐδένα ἄξω, οὐδὲ 
πλευσοῦμαι ἐπ᾽ αὐτόν: οἱ γὰρ νόμον οὐκ ἐῶσιν ὑποδέχεσϑαε 

- -»" 2 » , 

τῶν φευγόντων οὐδένα, ἢ ἐν τοῖς αὐτοῖς κελεύουσιν ἐνέχεσϑαε 
5 τὸν ὑποδεχύμενον τοὺς φεύγοντας. ἀποπλευσοῦμαν οὖν πάλιν 
ὡς τὸν στρατηγὸν εἰς Θάσον. καὶ ἐπειδὴ ἐνέβησαν οἱ ναῦται, 
λέγω τῷ κυβερνήτῃ ἀποπλεῖν εἰς τὴν Θάσον. ἀντιλέγοντος δὲ 

τοῦ Καλλίππου καὶ κελεύοντος πλεῖν εἰς τὴν ΤΠακεδονίαν, οὗ 

10 προσέταξεν ὃ στρατηγὸς, ἀποκρίνεται αὐτῷ Ποσείδιππος ὁ κυ- 
βερνήτης, ὃτι τριήραρχός τε ἐγὼ τῆς νεὼς εἴην καὶ ὑπεύϑυ- 

Ὁ , ἢ ϑ 
νος, καὶ τὸν μισϑὸν παρ᾽ ἐμοῦ λαμβάνοι" πλεύσοιτο οὖν, οἱ 
ἐγὼ κελεύω, εἰς Θάσον ὡς τὸν στρατηγόν. ἀφικομένων δ᾽ ἡμῶν 

15 τῇ ὑστεραίᾳ εἰς τὴν Θάσον, μεταπέμπεταξ μὲ ὃ Τιμόμαχος οὗ 
3 

πατήγετο ἔξω τείχους: φοβούμενος δ᾽ ἐγὼ, μὴ δεϑείην δια“ 
βληϑεὶς ὑπὸ τοῦ Καλλίππου, αὐτὸς μὲν οὐχ ὑπακούω, ἀλλὰ 
λέγω τῷ ὑπηρέτῃ, ὅτι, εἴ τι βούλεταί μοι διαλέγεσθαι, ἐν τῇ 
ἀγορᾷ ἔσομαι, τὸν δὲ παῖδα συμπέμπω αὐτῷ, ἵν᾽, εἴ τί μοι 

20 προστάττοι, ἀκούσας ἀπαγγείλαν μοι. διὰ μὲν ταύτας τὰς αἷ- 
, ἜΣ. ἰῷ "Ἢ [Ὶ ͵ ᾿ ᾽ν 6 ῇ 

τίας, ὠ ἄνδρες δικασταὶ, ἃς εἴρηκα προς υμᾶς, ὁ Τιμόμαχος 
3 3 ΄ ,ὔ “- Α - “ κ 

οὐκ ἠνάγκαζε παραλαμβάνειν τοῦτον τὴν ναῦν, ἔτε δὲ καὶ βου- 
΄ 3 " -" -" »ἵ» δ ᾽᾿ , ἡ -Ὁ 

λόμενος αὐτὸς χρῆσϑαν τῇ νηΐ ὡς ἄριστα πλεούσῃ. τῆς μὲν 
λ 4 -» ΄ »ν 7 Π ΄ Δ. δι 

25 γὰρ τοῦ Θρασυλύχου τοῦ ᾿ἀναγυρασίου τριήρους, ἐφ΄ ἧς αὐτὸς 
: ᾿ ΄ ᾽ » , -» ᾿ 

ἔπλει, τὸν Θρασύλοχον τρῶν μὰ πϑαθῃ, μόνϑεας “5. 
; 3 ΄ - 

τριηραρχίαν, ἵνα αὐτοπράτῶρ ὧν ὁ Κάλλιππος τῆς νεὼς περιὰ- 
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3 - 

γοι τὸν Καλλίστρατον" αὐτὸς δ᾽ ἀναβὰς ἐπὶ τὴν ἐμὴν ναῦν 
, - 3 2 

περιέπλει πανταχοῖ, ἕως ἀφίκετο εἰς “Ελλήσποντον. ἐπειδὴ ὃ 1228 

οὐχέτι χρεία ἣν αὐτῷ τριηρῶν, ἐμβιβάσας μοι “υκῖνον τὸν 
, ᾿ ΕῚ Ἁ “ Α ᾿ , 3 - ᾽ 

Παλληνέα ἄρχοντα εἰς τὴν ναῦν καὶ προστάξας αὐτῷ καϑ 
, ΄, - 3 - 

ἡμέραν ἀργύριον διδόναι τοῖς ναύταις ἀποπλεῖν οἴκαδέ με ἐκέ- 
λευεν. ἐπειδὴ τοίνυν καταπλέοντες οἴκαδε ἦμεν ἐν Τενέδῳ, καὶ 5 

» δ - ξ ξ ω ΄, 2.) χὼ ΄ 
οὔτε ὁ Μυκῖνος, ὦ προσέταξεν ὁ Τιμόμαχος, ἐδίδου τοῖς ναύ- 

ταις σιτηρέσιον, (οὐ γὰρ ἔφη ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐκ [Μιτυλήνης λή- 
- » ᾽ 

ψεσϑαι,.) οἵ τε στρατιῶται εἶχον οὐδὲν, ὅτου ἂν ἐπισιτίσαιντο, 
᾽ 3 ’ ᾿ 

ἄσιτοι δὲ οὐκ ἂν ἠδύναντο ἐλαύνειν, πάλιν παραλαβὼν ἐγὼ 10 
μάρτυρας τῶν πολιτῶν, προσελϑὼν Πολυκλλεῖ τούτῳ ἐν Τενέδῳ, 

ἐκέλευον αὐτὸν τήν τε ναῦν παραλαμβάνειν, ὡς διάδοχον ὄντα, 

καὶ τὸ ἐπιτριηράρχημα ἀποδιδύόναν τοῦ χρύνου, οὗ ἐπανήλωσα 
ὑπὲρ τούτου ἐπιτριηραρχῶν, ἵνα μὴ πρόφασις αὐτῷ γένοιτο 
᾽ ᾿ ᾿ δ σ ᾿ " - ᾿ »»} 3 χῷ 

ἀπολογίας πρὸς υμᾶς, ὡς ἐγὼ διὰ τοῦτο οὐκ ἤϑελον αὐτῷ πα- 15 

ραδοῦναι τὴν ναῦν, φιλοτιμούμενος, ἵνα καταπλεύσαιμι οἴκαδε 
εὴ ᾿ - ἐπὶ νεὼς εὖ πλεούσης καὶ ἐνδειξαίμην ὑμῖν τὰ ἀναλώματα. 

᾽ " ᾽ ᾽ “- , κε - , ΄ 
οὐκ ἐθέλοντος ὃ αὐτοῦ παραλαμβάνειν, τῶν δὲ ναυτῶν ἀργύ- 

“ » 3 3 ΄ " , ’ 2 »ν 
ριον αἰτούντων, ἵν ἀγοράσωνται τὰ ἐπιτήδεια, πάλιν αὑτῷ 520 

προσέρχομαν μάρτυρας ἔχων, καὶ ἠρώτων αὐτὸν, εἰ ἀναπλεύ- 
σειεν ἔχων ἀργύριον, ὡς διαδεξύμενός μοι τὴν ναῦν, ἢ οὔ. 
ἀποκριναμένου δ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἔχων ἀργύριον ἥκοι, ἐκέλευον αὖ- 

, - [ , ι , » ᾿ ᾿. ἢ’ φ5 

τὸν μὸν δανεῖσαν ὑποϑέμενον τὰ σκεύη τῆς νεὼς, ἵν ἔχοιμι 
» - -» ᾽ 

διαδοῦναι τοῖς ναύταις καὶ κατακομίσαν τὴν ναῦν, ἐπειδὴ οὐ 
’ - , » ,᾿ -" 

βούλεται παραλαβεῖν διάδοχος ὦν. δεομένου δέ μου ταῦτα, 
ν 3 

ἀπεκρίνατό μοι, ὅτε οὐδ᾽ ἀκαρὴ δανείσοι. ἐγὼ μὲν οὖν παρὰ 

ξένων Τενεδίων τοῦ πατρὸς, Κλεάνακτος χαὶ ᾿Επηρύτου, ἐδα- 
γεισάμην καὶ ἔδωκα τοῖς ναύταις τὸ σιτηρίσιον. διὰ γὰρ τὸ 224 

Πασίωνος εἶναι καὶ ἐκεῖνον ἐπεξενῶσϑαι πολλοῖς καὶ πιστευ. 

ϑῆναι ἐν τῇ “Ελλάδι οὐκ ἠπόρουν ὅπου δεηϑείην δανείσασθαι. 
[ Ξ5 » 3 » » » ὡς οὖν ταῦτ᾽ ἀληϑὴ πρὸς ὑμῶς λέγω, τούτων ὑμῖν τὰς μαρτυ- 5 
ρίας παρέξομαι. 

. ΟΡ Ὲ 

“Ὅσων μὲν τοίνυν ὑμῖν ἐδυνάμην τὰς μαρτυρίας παρασχέ- 
σϑαι τῶν παραγενομένων, ὡς παρεδίδουν τὴν ναῦν Πολυκλεῖ 

πολλάκις, οὗτος δ᾽ οὐκ ἤϑελε παραλαβεῖν, ἀνέγνωκεν ὑμῖν. 
ἔτι δὲ καὶ ἐκ τεκμηρίων ἱκανῶν δεδήλωκα ὑμῖν, διότι οὐκ ἦϑε- 10 

5.2 
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.] »ἭἪ Ὰ Ξ . 

λὲ παραλαβεῖν τὴν ναῦν. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν καὶ τὸν νόμον ἀνα- 
- }Ὶ " » “ ο᾽ 55 5 δη " 

γνωσθῆναι τὸν περὶ τῶν διαδοχων, ἵν᾽ εἰδῆτε, ἡλίχων τῶν 
“ κι - "» 

ἐπιτιμίων ὄντων, ἐὰν τις μὴ διαδέξηται τὴν ναῦν ἐν τῷ χρόνῳ 
« μὰ - Ζ - - - 15 τῷ εἰρημένῳ, τατεφρόνησεν οὐκ ἐμοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν 

καὶ τῶν νόμων. καὶ διὼ μὲν τοῦτον ἅπαντα τῇ πόλει ἄπραπτα 
ἔν ΄ Ἢ Ε - 

γέγονε καὶ τοῖς συμμάχοις οὔτε γὰρ ἀφίκετο ἐπὶ τὴν ναῦν 
΄ δρ'. 5 τ 3 " Ρ 

κατὰ τὸν νόμον,. οὔτ᾽, ἐπειδὴ ἦλθεν, ἠϑέλησε διαδέξασθαι" 
δ " ΞΕ" »Ἀ ΄ - 

90 ἐγὼ δὲ καὶ τὸν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὑμῖν χρόνον καὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ 
, Ν ΄ Ὶ Ε Ἁ “5. »« , ἰφ ’ὔ 

συντριηράρχου ἐλειτούργησα, καὶ ἐπειδὴ ἐξῆλϑέ μοι ὃ χρόνος 
ἕω 

΄ ΄ »" -Ὁ- -" τῆς τριηραρχίας, προστάττοντός μο:' τοῦ στρατηγοῦ πλεῖν ἐφ᾽ 
- , Ἁ “ 39.ν., ὦ 

“Ιερὸν, παρέπεμψα τῷ δήμῳ τὸν σῖτον, ἵν᾽ ἔχητε ἄφϑονον 

ὠνεῖσϑαν καὶ μηδὲν ὑμῖν κατ᾽ ἐμὲ ἐλλείπηται, καὶ ἄλλα, ὅσα: ἢ 
5 ΕῚ ι “4, - “ Ω 2 λήϑ [ Γ ᾿ ᾿ ο » ᾿ 

25 ἐμοὶ ἢ τῇ τριήρεν ἐβουλήϑη ὁ στρατηγὸς χρῆσϑαι, παρέσχον 
- Α 2 9 - 

αὐτῷ, οὐ μύνον τὴν οὐσίαν ἀναλίσκων, ἀλλὰ καὶ τῷ σώματι 
κινδυνεύων συνεπιπλέων; τῶν οἰκείων μον πραγμάτων τοιού- 
τῶν συμβεβηκότων ἐν τῷ τότε καιρῷ, ὥστε ὑμᾶς ὧν ἀκούσαν- 

- » τῇ 

φόδτας [ἡμᾶς] ἐλεῆσαι. ἢ μέν γε μήτηρ ἔκαμνε καὶ ἐπυιϑάνατος 
Ξ: μον" τῷ ὧ . : 7 
ἦν ἐμοῦ ἀποδημοῦντος, ὥστε μὴ δύνασθαι ἂν ἔτν αὐτὴν βοη- 

- ἣ - 2 3 τ 

ϑῆσαι τοῖς ἐμοῖς πράγμασιν ἀνηλωμένοις, ἀλλ᾽ ἢ βραχέα". ὃ- 
-» “ , ΄, Ἐ ἈΦ ι ᾿ ᾿ ΟΞ τ 9.5. ὦ ’ ᾿ 

κταῖος γὰρ ἥκων ἐτύγχανον, καὶ ἐκείνη ἰδοῦσα μὲ καὶ προσει- 
»" -" ᾿ -" 3, 5» 

5 ποῦσα τὴν ψυχὴν ἀφῆκεν, οὐκέτι τῶν ὄντων κυρία οὖσω, ὥστε 
-" Ω ΕῚ ,ὔ ΄ " , " 4 ΄ , 

δοῦναι οὁσὰ ἐβούλετο μον᾿ πολλακὶις δὲ καὶ πρότερον μετεπέμ- 
3 ᾿ - 

πετό με, ἀφικέσθαι δεομένη αὐτὸν, εἰ μὴ καὶ τῇ τριήρει οἷόν 
3 - ᾽ - 

τ΄ εἴη" ἡ δὲ γυνὴ, ἣν ἐγὼ περὶ πλείστου ποιοῦμαι, ἀσϑενῶς 
, ᾿ ’ ᾽ » - 3 ΓΒν ΑἸ " , ΄ 

10 διέκειτο πολὺν χρόνον ἐν τῇ ἐμῇ ἁποδημίῳ " τὰ δὲ παιδία μικρά, 
δ' ς᾽ 7 ω 7 [ω -»" 3 Ω Α ᾿ » 

ἡ δ᾽ οὐσία ὑπόχρεως" ἡ δὲ γῆ οὐχ ὅπως τινὰ καρπὸν ἤνεγκεν, 
»" -" δ 

ἀλλὰ καὶ τὸ ὕδωρ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ, ὡς πάντες ἴστε, ἐκ 
-»" “ - τῶν φρεάτων ἐπέλιπεν, ὥστε μηδὲ λάχανον γενέσθαι ἐν. τῷ 

. ΄ ᾿ ξ «. ἢ ᾿ ΄ ᾿ ᾿ δ 

15 κηπῳ᾿ οἵ δεδανεικότες δὲ ἥπον ἐπὶ τοὺς τύκους, ἐπειδὴ. ὁ 
ε , ᾽ 5, ἘΠ ι ι 5 

ἐνιαυτὸς ἐξῆλϑεν, εἰ μή τις ἀποδοίη αὐτοῖς κατὰ τὰς συγγρα- 
: - ᾽ Γ 

φάς. ὧν ἀκούοντά μὲ καὶ παρὰ τῶν ἀφικνουμένων λόγῳ, τὰ 
,“" . , 

δὲ καὶ δι΄ ἐπιστολῶν παρὰ τῶν οἰκείων, τίνα μὲ οἴεσϑε ψυχὴν 

40 ἔχειν, ἢ πόσα δάκρυα ἀφιέναι, τὰ μὲν ἐκλογιξζόμενον περὶ τῶν 
παρόντων, τὰ δὲ καὶ ποθοῦντα ἰδεῖν παιδία καὶ γυναῖκα καὶ 

Ὁ -“9-ὄ3 [ 

μητέρα, ἣν ἐγὼ οὐ πολλὰς ἐλπίδας εἶχον ξῶσαν ἂν καταλήψε- 
ΝᾺ μ ᾽ 

σϑὰι; ὧν τί ἥδιόν ἐστιν ἀνθρώπῳ, 1) τίνος ἕνεχ᾽ ἄν τις εὔξαι- 
- [4 

το; τούτων στερηϑεὶς, ζῇν; τοιούτων τοίνυν μοι συμβεβηκότων 
» , Α - 

25 τῶν πραγμάτων, οὐ περὶ πλείονος ἐποιησάμην τὰ ἐμαυτοῦ 
2) “Ἄ ΥΥ ἷὗ, 3 Ξ. ’ . ᾿ . 3 

ἴδια ἢ τὰ υμέτερα, ἀλλ΄ ἡγουμὴν δεῖν πκαὺ χρηματῶν ἀναλισκο- 
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μένων: ̓αρείστων᾽ εἶναν, καὶ τῶν οἴποι ἀμελουμένων,, καὶ γνΩ 

κὃς καὶ μητρὸς νοσούσης, ὥστε μήτε τὴν τάξιν αἰτιάσασϑαί μέ 

τινα λιπεῖν, μήτε τὴν τριήρη τῇ πόλει ἄχρ στον γενέσϑαι. ἀνθ 1296 

ὧν ἁπάντων νῦν ὑμῶν δέομαι; ὥσπερ ἐγὼ ὑμῖν εὔτακτον καὶ 

“φήσιμον ἐμαυτὸν παρέ ΧΟ»: οὕτω καὶ ὑμᾶς νῦν περὶ ἐμοῦ 

πρόνοιαν ποιησαμένους καὶ ἀναμνησϑέντας, ἁπάντων ὧν τε 5 

διηγησάμην πφὸς ὑμᾶς τῶν τε μαοτυριῶν ὧν παρεσχόμην καὶ 

τῶν ψηφισμάτων βοηϑῆσαι μὲν ἐμοὶ ἀδικουμένῳ, τιμωφήσασϑαι 

δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, εἰσπρᾶξαι δὲ τὰ ὑπὲρ τούτου ἀναλωμένα. ἢ τίς 

ἐϑεχήσει ᾿φιλοτιμεῖσθαι πρὸς ὑμᾶς, ὃ ὅταν ὁφῶσι μήτε τοῖς φη- 10 

στοῖς καὶ εὐτάπτοις χάριν οὖσαν μήτε τοῖς πονηρρῖς καὶ ἀπο- 

σμοῦσι πΡΡ τον παρ᾽ ὑμῶν; ἀναγνώσεται δὲ καὶ τὸν νόμον 

ὅμῖν, καὶ τὰ ἀναλώματα τοῦ χρόνου οὗ ἐπετριηράρχησα ὑπὲρ 

τούτου καϑ'᾿ ἕκαστον, καὶ τοὺς λιπόνεως, ὅσον ἕκαστος ἔχων 15 

ἀργύριον ἀπέδρα καὶ ὅποι, ἵν᾽ εἰδῆτε, ὅτι οὔτε νῦν πρὸς ὑμᾶς 

ἡμεῦδος οὐδὲν λέγω οὔτε ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ... ἡγοῦμαί τε 

δεῖν τὸν μὲν ὑπὸ τῶν νύμων χρόνον ὡρισμένον ἀμέμπτως 

ὑμῖν λειτουργεῖν, τοὺς δὲ καταφρονοῦντας καὶ ὑμῶν καὶ τῶν 20 

νόμων καὶ οὐκ ἐϑέλοντας ἐβρβενβο τοῖς νόμοις ἐξελέγξαξ ἐν 

ὑμῖν ἀδικοῦντας τιμωρήσασϑαι. εὖ δ᾽ ἴστε, ὅτι οὐ περὶ τῶν 

ἐμῶν ἰδίων δ τιμωρήσεσϑε Πολυκλέα, ἢ οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν 

αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῶν παρεληλυϑότων τριηράρχων ἐπιμέλειαν 20 

ποιήσεσϑε μόνον, ἀλλὰ καὶ πεοὶ τῶν μελλόντων πρόνοιαν, ὧσ- 

τε μήτε τοὺς τ ΉΎΡτον ἀϑυμεῖν, μήτε τοὺς διαδύχους χα- 

ταφρονεῖν τῶν νόμων, ἀλλ᾽ ἀπιέναι ἐπὶ τὰς ναῦς, ὅταν κατα- 

σταϑῶσιν᾽ ἃ προσήκει ὑμᾶς ἐνθυμηϑέντας ὀρϑῶς καὶ δικαίως 1:5 27 

διαγνῶναι περὶ πάντων. ἡδέως δ᾽ ἂν ὑμῶν πυϑοίμην, ὦ ἄν- 

δρες δικασταὶ, τίν᾽ ἄν ποτε γνώμην περὶ ἐμοῦ εἴχετε, εἰ τοῦ 

τε χρόνου ἐξήκοντος καὶ τούτου μὴ ἥκοντος ἐπὶ τὴν νοῦν 

μὴ ἐπετριηφάρχησα, κελεύσαντος τοῦ στρατηγοῦ, ἀλλὰ πλέων 5 

ὠχόμην. ἀφ᾽ οὐχ ἂν ὠργίξεσϑέ μου καὶ ἡγεῖσϑε ἂν ἀδικεῖν με; 

εἶ "τοίνυν ἂν ἐϊνοὶ τύτε :ὀργίξοισϑε, ὅτι οὐκ ἐπετριηράρχησα, 

πῶς οὐχὶ νῦν προσήκει ὑμᾶς τοῦτον εἰσπρᾶξα! μοι τὰ ἀναλώ- 

ματα, ἃ ἐγὼ ὑπὲρ τούτου ἀνάλωσα, τὸν οὐ διαδεξάμενον τὴν 10 

γαῦν:; ὅτι δ᾽ οὐκ ἐμοὶ μόνῳ οὐ διεδεξατο τὴν ναῦν, ἀλλὰ καὶ 

πρότερον Εὐριπίδῃ, συντρνήραρχος ὧν, καὶ συνϑηκῶν οὐσῶν 

᾿αὐτοῖς, τοὺς ἐξ μῆνας ἑκάτερον πλεῖν; ἐἄδεθη Εὐριπίδης ἐξέ- 

“- 

ΟΥΑ 
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15 πλευσε καὶ ὃ χρόνος ἐξῆκεν, οὐ διεδέξατο τὴν ναῦν αὐτῷ, 
ἀναγνώσεται τὴν μαρτυρίαν, 

ΌΆΆΡΤΗ͂Ρ ΤΑ, 

ΥΠΟΘΕΣΊΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΣΤΕΦΑΝΟΥ͂ 

ΤΗΣ ΤΡΙΗΡΑΡΧΙΑ͂Σ ΔΟΓΟΥ. 

ΠΠῚῈκ λῶν καὶ μεγάλων πραγμάτων κατεπειγόντων τοὺς ᾿᾽4ϑη- 
ναίους τριήρεις πληρῶσαι καὶ τῆς κατὰ ϑάλατταν ἐπιμεληϑῆναι 
δυνάμεως, γράφεται ψήφισμα, τῶν τρνηράρχων τὸν μὲν πρῶτον 

ὅ τῶν ἄλλων τὴν ναῦν παρέχοντα πεπληρωμένην τὸν στέφανον 
λαβεῖν; τὸν δὲ μὴ πρὸ τῆς ἕννης καὶ νέας, ἥτις ἐστὶν ἡ τελευ- 

, -- Ἁ , Α » κ᾿ " - -»" 19 98 ταία τοῦ μηνὸς, περιορμίσαντα τὴν ναῦν ἐπὶ τὸ χῶμα δεϑῆναι, 
τὸ χῶμα δὲ ἦν οἰχοδόμημα ἐν τῷ λιμένν προβεβλημένον προσορ- 
μίσεως ἕνεκα καὶ ἀγορᾶς τῶν ναυτῶν. ᾿ἀπολλόδωρος οὖν ὃ 

5. Πασίωνος πρῶτος τὴν ναῦν περιορμίσας ἔλαβε τὸν στέφανον " 
προτεϑείσης δὲ πάλιν δοκιμασίας, ὅστις κάλλιστα παρεσκευάσατο 
τὴν τριήρη, στεφανῶσαι καὶ τοῦτον, ἀντιποιεῖταν καὶ τοῦτον 
3 -" Β΄ ᾿ ῇ 
ἐστεφανῶσθϑαν ὁ «““πολλοδωρος. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΘΟ ΒῈΡΙΡΣ ΤῈ ὦ ΑΝ ΟΥ 
ΤΗΣ ΤΡΙΗΡΑΡΧΙΑ͂Σ ΠΟΓῸΟΣ.. 

Εἰ μὲν, ὅτῳ πλεῖστοι συνείποιεν, ὦ βουλὴ, τὸ ψήφισμα ἐκέ- 
λευσε δοῦναι τὸν στέφανον, κἀν ἀνόητος ἦν, εἰ λαβεῖν αὐτὸν 
ἠξίουν, Κηφισοδότου μόνου μοι συνειρηπότος, τούτοις δὲ παμ- 

5 πύλλων. νῦν δὲ τῷ πρώτῳ παρασκευάσαντι τὴν τριήρη τὸν 



ΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤῊΣ ΤΡΙΗ͂ΡΑΡΧ. 9ὴη9 

δ ΓΞ - »2 . ταμίαν προσέταξεν ὁ δῆμος δοῦναι" πεποίηκα δὲ τοῦτ᾽ ἐγώ 
διό φημι δεῖν αὐτὸς στεφανοῦσθαι. ϑαυμάζξω δὲ καὶ τούτων, 

» ᾽ 

ὅτι τῆς τριήρους ἀμελήσαντες τοὺς δήτορας παρεσκεύασαν, καὶ 
δοκοῦσί μοι παντὸς διημαρτηκέναι τοῦ πράγματος καὶ νομίξειν, 10 

οὐχὶ τοῖς ποιοῦσιν ἃ δεῖ χάριν ὑμᾶς ἔχειν, ἀλλὰ τοῖς φάσκου- 
32 - 

σιν, οὐ τὸν αὐτὸν τρύπον ᾿ἐγνωκπότες ὅνπερ ἐγὼ περὶ ὑμῶν. καὶ 
3 » “ κατ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο δικαίως ἂν ἔχοιτ᾽ εὐνοϊκωτέρως ἐμοί φαί- 

γνομαν γὰρ βελτίους ὑμᾶς ὑπολαμβάνων, ἢ οὕτοι. ἐχρῆν μὲν 15 

οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, καὶ δίκαιον ἣν τοὺς τὸν στέφανον 
οἰομένους δεῖν παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν αὑτοὺς ἀξίους ἐπιδεικνύναι 1 229 

τούτου, μὴ ἐμὲ κακῶς λέγειν. ἐπειδὴ δὲ τοῦτο παρέντες ἐκεῖνο 
δ 3 ,ὔ 2 ᾽ δ 

ποιοῦσιν, ἀμφύτερ᾽ αὐτοὺς ἐπιδείξω ψευδομένους, ἃ τε αὑτοὺς 

ἐνεκωμίασαν καὶ ὅσα εἰς ἡμᾶς ἐβλασφήμησαν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὅ 
πεπραγμένων ἑκατέροις. Ψήφισμα γὰρ ὑμῶν ποιησαμένων, ὃς 

Ἁ » » - 

ἂν μὴ πρὸ τῆς ἕννης καὶ νέας ἐπὶ χῶμα τὴν ναῦν περιορμίσῃ, 
δῆσαν καὶ δικαστηρίῳ παραδοῦναι, καὶ ταῦτα κυρωσάντων, ἐγὼ 

᾿ ’ ᾿ ,ὔ ᾿ -" 2 δ' » Ἷ 
μὲν περιώρμισα καὶ στέφανον διὰ ταῦτα παρ΄ ὑμῶν ἔλαβον, 10 

ἡ 3 70Ν ᾿ “ΥὉ »» - ,ὔ - 

οὗτοι δ΄ οὐδὲ καϑείλκυσαν οστ΄ ἔνοχοι δεσμοῦ γεγονασι. πῶς 
3 3 3 , Ὕ “ Ϊ᾽) Ϊ ᾿ 3.6 

οὖν οὐκ ἀτοπωτατον ἂν διαπραξαισϑε ἔργον, εἰ τοὺς καϑ' ξαυ- 
τῶν ἐάσαντας τίμημα τοιοῦτον. ἐπαχϑῆναι, τούτους στεφανω- 

" βὰ “ Ἁ 

σαντες ὑμεῖς φαίνοισϑε; τὰ σκεύη τοίνυν, ὅσα δεῖ παρέχειν τὴν 15 

πόλιν τοῖς τριηράρχοις, ἐγὼ μὲν ἐκ τῶν ἰδίων ἀνήλωσα καὶ 

τῶν δημοσίων ἔλαβον οὐδὲν, οὗτον δ᾽ ὑμετέροις πέχρηνται καὶ 
"᾿ 

τῶν σφεκέρων οὐδὲν εἰς ταῦτα προεῖνται, καὶ μὴν οὐδ᾽ ἂν 

ἐκεῖνό γ᾽ ἔχοιεν εἰπεῖν, ὡς ἀνεπειρῶντο ἐμοῦ πρότεροι" πρὶν 20 
ξ » , 

γὰρ ἧφϑαι μόνον τῆς τριήρους τούτους, ἐπεπλήρωτό μοι, καὶ 
-" δ -» -»Ὕ [ 

πάντες ξωρᾶϑ᾽ ὑμεῖς ἀναπειρωμένην τὴν ναῦν. ἔτι τοίνυν ὑπη- 
, » , " - » 3 ΄ μ 

ρεσίαν τὴν κρατίστην ἔλαβον πολλῷ πλεῖστον ἀργύριον δους, 
τ 7 , ϑ.᾽ " ἘΠ ϑεν Ἥ 3 φῇ ὦ. 

οὗτοι δ᾽ εἰ μὲν εἶχον χείρον᾽ ἂν ἡμῶν, οὐδὲν ὧν ἦν δεινὸν 
» 2 3.9 - , “ ’, 

νῦν ὃ οὐδ᾽ ὁποιαντινοῦν πω μεμίσϑωνται περὶ τοῦ πλείονος 26 
3 » . »- -“ . 

ἀντιλέγοντες. καίτοι πῶς εἰσὶ δίκαιον ταῦτα μὲν ὕστερον ἐξ 
2 »"» - - , ΔΙ 

ἀνάγκης πληροῦν, νῦν δ᾽, ὡς σρώρον φαραρκουασαμευθῃιὶ τον 

στέφανον λαβεῖν; ἡγοῦμαι τοένυν, ὅτι μὲν δικαιότατ᾽ ἂν σεξρῃῳ: 

νώσαιτε ἐμὲ, χαὶ μηδὲν εἰπόντος ἐμοῦ γιγνώσκειν ὑμᾶς" ὅτι 1280 

δ᾽ οὐ μέτεστι μόνοις τούτοις περὶ τοῦ στεφάνου λόγος, τοῦτ᾽ 
ἐπιδεῖξαν βούλομαι. πόϑεν οὖν τοῦτο μάλιστ᾽ ἔσται δῆλον; ἀφ᾽ 

ὧν αὐτοὶ πεποιήκασι. σκεψάμενον γὰρ τὸν ἐξ ἐλαχίστου τριη- 5 
ραρχεῖν βουλόμενον μὲμισϑώκασι τὴν λειτουργίαν. καίτοι πῶς 

3 - , 3 -ν 

οὐ» ἄδικον, τῶν μὲν ἀναλωμάτων ἀφεστηκέναν, τῶν δὲ γιγνο- 
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᾽ »- “- 9. » [ν “ ἂψ 

μένων δι᾿ ἐκεῖνα τιμῶν ἀξιοῦν αὑτοῖς μετεῖναι; καὶ τοῦ μὲν 
10 μὴ περιορμίσαν τὴν ναῦν τότε τὸὺν μεμισϑωμένον αἰτιᾶσϑαν, τῶν 

- -" ν - -" 

δὲ χαλῶς δεδιηκονημένων νῦν αὑτοῖς κελεύειν χάριν ὑμᾶς ἔχειν ; 
» , δ)ὃ ν ΡΨ. ὑψυ 3 »"Ἢ ᾿ ΄ ΠῚ ᾽ 

δεῖ τοίνυν υμῶς, ὠ ἀνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μὴ μόνον ἔκ τούτων 
εὦὖἵνῷ , 

σκοπεῖν τὸ δίκαιον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ πρότερον πεποιήκατε, 
τι δι 1 - . 4 ΄ Ω ᾿ Ἀ “ , »" 

15 ταὐτὰ τινῶν διαπραξαμένων τούτοις. ὅτε γὰρ τῇ ναυμαχίᾳ τῇ 
΄ , -» ζ " 

πρὸς ᾿Δλέξανδρον ἐνικήϑητε, τότε τῶν τριηράρχων τοὺς μεμι- 

σθϑωκότας τὰς τριηραρχίας αἰτιωτάτους τοῦ γεγενημένου νομί- 
᾽ 

ἕοντες παρεδώκατε εἰς τὸ δικαστήριον, καταχειροτονήσαντες προ- 

40 δεδωκέναι τὰς ναῦς καὶ λελοιπέναν τὴν τάξιν. καὶ κατηγύρει 

ἐν ̓ ὃν, ἐδικά δ᾽ ὑμεῖς. εἰ δὲ μὴ ἔραν ἔξ μὲν ᾿Δριστοφῶν, ἐδυκάζετε δ᾽ ὑμεῖς. εἰ δὲ μὴ μετριωτέραν ἔσχετε 
»" ΕΣ 2 

τὴν ὀογὴν τῆς ἐκείνων πονηρίας, οὐδὲν ἂν αὐτοὺς ἐκώλυε τεϑνά- 
᾿ Ξξ - - 

νῶι. ταὐτὰ τοίνυν εἰδότες οὗτον πεπραγμένα αὐτοῖς καὶ ἐκείνοις 
»- δ τ , »" 

95 οὐχὶ φρίττουσιν ἐν ὑμῖν ὑπὲρ ὧν προσήκεν ποϑεῖν αὐτοὺς, ἀλλὰ 
» - - , γ 

δημηγοροῦσι κατ᾽ ἄλλων καὶ στεφανοῦν κελεύουσιν αὑτούς. καί- 
, »..5.. 3} ᾿- ᾿Ξ ΄ 

τοι σπέψασϑε, τίν᾽ ἂν ποτε δόξαιτε βεβουλεῦσθϑαν τρόπον, εἶ 
, 

διὰ τὴν αὐτὴν πρόφασιν τοὺς μὲν ϑανάτου κρίναντες, τοὺς δὲ 
2 » 

στεφανώσαντες φανείητε; καὶ μὴν οὐ μόνον εἰ τοῦτο ποιήσαιτε, 
ὃ ἕ 3 ΝᾺ τ - 9 3 ΕῚ ι Α ἥ, ᾿ κι -»" 

1291 δοκοῖτ᾽ ὧν ἁμαρτεῖν, ἀλλ΄ εἰ καὶ μὴ πολάσαιτε τοὺς τὰ τοιαῦτα 
γὼ ἣ 3 ᾿ ὦ 

ποιοῦντας ἔχοντες. οὐ γὰρ, ἐπειδὰν ἐάσητέ τι τῶν ὑμετέρῶΩν 
᾽ , ΄, Ν , 35.435 ὃ τ . Η Ε ἃ , 
ἀπολέσϑαν, τοτὲ γρη χαλεπαίνειν, ἀλλ΄ ἐν ᾧ τὰ μὲν υμέτερὰ 

: Ξ Ἶ ι ᾽ 
5 ἐστε σῶα, καϑορᾶτε δὲ τοὺς ἐφεστηκότας ὃὲ αἰσχροκέρδειαν 

΄ - 

οὐχὶ προσήκουσαν πρόνοιαν περὶ σωτηρίας αὐτῶν ποιουμένους. 
Ἐ᾿ ͵ ἈΈΡΑ - 

καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπιτιμήσῃ τῷ λόγῳ πικρὸν εἶναι νομίσας, ἀλλὰ 
3 -“ 

τοῖς τὸ ἔργον αὐτὸ πεποιηκύσι᾽ διὰ γὰρ τοὺς τοιούτους. τοῦτ᾽ 
ΟἹ ΄ ἘΞ -" ᾿ 

10 ἔστι. ϑαυμάζω ὃ ἔγωγε, τί δή ποτε τῶν μὲν ναυτῶν τοὺς ἀπο- 
ξ ͵ ς 

λειπομένους, ὧν τριάκοντα δραχμὰς ἕχαστος ἔχει μόνας, δέουσι 
ΓΙ » κι 

καὶ κολάζουσιν οὗτοι, τῶν δὲ τριηράρχων τοὺς μὴ συμπλέον- 
τ , » ᾿ ᾽ 

τας, ὧν τριάκοντα μνᾶς εἰς ἐπίπλουν εἴληφεν ἕκαστος, οὐ ταὐτὰ 
»νοα ᾿- -" 3 ᾽ Α 3 Ρ 

15 ποιεῖθ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν πένης ὦν τις δι΄ ἔνδειαν ἁμάρτῃ, 
-" [4 

τοῖς ἐσχάτοις ἐπιτιμίοις ἐνέξεταν, ἐὰν δὲ πλούσιος ὧν δι᾿ αἷ- 
( 2 9 -" 

σχροκέρδειαν ταὐτὰ ποιήσῃ, συγγνώμης τεύξεται. καὶ ποῦ τὸ 
πάντας ἔχειν ἴσον καὶ δημοκρατεῖσϑαν φανεῖται, τοῦτον τὸν 

- 90 , ΡῈ - [4 εἰ ἬΝ , ἕ ὃ »" 5 τρόπον ὑμῶν ταῦτα βραβευόντων; ἔτι τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ πεῖ- 
»" Α Α ΄ 

κεῖνο ἀλόγως ἔχειν, τὸ τὸν μὲν εἰπόντα τι μὴ κατὰ τοὺς νύμους, 
δη» 2 » “- 

ἐὰν ἁλῷ, τὸ τρίτον μέρος ἠτιμῶσθαι τοῦ σώματος, τοὺς δὲ μὴ 
, 2 3 “- 

λόγον, ἀλλ᾽ ἔργον παράνομον πεποιηκότας μηδεμίαν δοῦναν δί- 
ι Χ 5 ἂἑ 2 » ΄, μ ΨΥ ἤ 

95 κην. χαὶ μὴν, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, πᾶντες αν. υμεῖς φήσαιτε 
Α , ᾿ -" “ 3 ϊ τὸ πρὸς τὰ τοιαῦτα πράως ἔχειν προδιδάσκειν ἑτέρους ἀδίκους 



ΠΓΡῚ Σ ΤΡ ΝΟΥ ΤῊΣ ΤΡΙΉΡΑΡΧΟΣ ΟΒῈ 

εἶναι. βούλομαι τοίνυν, ἐπειδήπερ εἰς τούτους τοὺς λογους 

παρῆλθον, καὶ τὰ συμβαίνοντα ἀπὸ τῶν τοιούτων ὑμῖν διεξελ- 
δεῖν. ἐπειδὰν γάρ τις μισθωσάμενος τριηραρχίαν ἐκπλεύσῃ, 1282 
πάντας ἀνθρώπους ἄγει καὶ φέρει, παὶ τὼς μὲν ὠφελείας ἰδίᾳ 

καρποῦται, τὰς δὲ δίκας τούτων ὃ τυχὼν δίδωσιν ὑμῶν, καὶ 
μόνοις ὑμῖν οὐδαμόσε ἐστὶν ἄνευ κηρυκείου βαδίσαν διὰ τὼς 
ὑπὸ τούτων ἀνδροληψίας καὶ σύλας κατεσκευασμένας. ὥστε τῇ 5 

γ᾽ ἀληϑείῳ σκοπῶν ἄν τις εὕροι τὰς τοιαύτας τριήρεις οὐχ ὑπὲρ 
ὑμῶν, ἀλλὰ καϑ' ὑμῶν ἐκπεπλευκυίας. τὸν γὰρ ὑπὲρ τῆς πό- 
λεως τριήραρχον οὐκ ἀπὸ τῶν κοινῶν προσδοχᾷν χρὴ πλουτή- 
σειν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἰδίων τὰ τῆς πόλεως ἐπανορϑώσειν, εἴπερ 10 
ἔσται τι τῶν δεόντων ὑμῖν. τούτων δὲ τἀναντία ἕκαστος ἐγνωποὶς 

ἐηπλεῖ" καὶ γάρ τον τὰ παρὰ τὸν αὑτῶν τρόπον ἁμαρτήματα 
ταῖς ὑμετέραις βλάβαις ἐπανορϑοῦνται. καὶ τούτων οὐδέν ἐστιν 
ἄλογον" δεδώκατε γὰρ τοῖς βουλομένοις ἀδικεῖν, ἂν μὲν λάϑω- 15 
σιν, ἔχειν, ἂν δὲ ληφϑῶσι, συγγνώμης τυχεῖν. τοῖς οὖν ἦμε- 

ληκύσι δόξης ἄδεια ποιεῖν ὃ τι ἂν βούλωνται γέγονε. τῶν 
μὲν τοίνυν ἰδιωτῶν τοὺς μετὰ τὸ παϑεῖν μανϑάνοντας ἀπρο- 
σπέπτους ὀνομάζομεν" ὑμᾶς δ᾽, οἵτινες οὐδὲ πεπονϑότες πολλάκις 20 

ἤδη φυλάττεσϑε, τί τις καλέσειεν ὄν; ἄξιον τοίνυν καὶ περὶ 

τῶν συνειρηκότων εἰπεῖν. οὕτω γὰρ ἡγοῦνταί τινες ἐξουσίαν 
εἶναν σφίσι καὶ ποιεῖν ὃ τι βούλονται καὶ λέγειν παρ᾽ ὑμῖν, 
ὥστε τῶν τότε συγκατηγορούντων μετὰ ᾿Δριστοφῶντος καὶ πικρῶν 35 
ὄντων τοῖς μεμισϑωκόύσι τὰς τριηραρχίας νῦν κελεύουσί τινες 
τούτους στεφανῶσαι, παὶ δυοῖν ϑάτερον ἐξελέγχουσιν αὑτοὺς ἢ 

τότ᾽ ἐκείνους ἀδίκως συκοφαντοῦντες, ἢ νῦν τοῖς δ᾽ ἐπὶ μισϑῷ 
συνηγοροῦντες, καὶ χαρίσασθαι κελεύουσιν ὑμᾶς, ὡς περὶ δω- 
ρεῶς, ἀλλ᾽ οὐ περὶ νικητηρίων, τῶν λύγων ὄντων, ἢ καὶ χάριν 128 
τιϑεμένων διὼ τῶν τοιούξων τοῖς ἀμελοῦσιν ὑμῶν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 

τῶν βελτιόνων τοῖς ὑπηρετοῦσιν ὃ δεῖ χαρίζεσθαι προσῆκον. 
ἔπειθ᾽ οὕτως ὀλιγωροῦσι τοῦ δοκεῖν ἐπιεικεῖς εἶναι καὶ παντελῶς 5 

τἄλλα πάρεργα πρὸς τὸ λαβεῖν νομίζουσιν, ὥστ᾽ οὐ μόνον τοῖς 
πρότερον δηϑεῖσιν ὑφ᾽ αὐτῶν ἐναντία τολμῶσι δημηγορεῖν, ἀλλὰ 
"αἱ νῦν οὐ ταὐτὰ λέγουσιν ξαυτοῖς, οἵτινες τοὺς μὲν ναύτας φασὶ 
δεῖν οἰκείους εἶναν τῆς τριήρους τῆς ληψομένης τὸν στέφανον, 10 

τῶν δὲ τριηράρχων τοὺς ἠλλοτριωκότας αὑτοὺς ἀπὸ τῆς λειτουρ- 
γίας, τούτους στεφανῶσαν κελεύουσι, καὶ φασὶ μὲν οὐδένα τού- 
τῶν πρότερον παρασκευάσασθαι, κελεύουσι δὲ κοινῇ στεφανοῦν 
ἡμᾶς, τοῦ ψηφίσματος οὐ ταῦτα λέγοντος. ἐγὼ δὲ τοσούτου 16 
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’ - - - - δέω τοῦ τοῦτο συγχωρεῖν, ὅσου περ “αἱ τοῦ μεμισϑωπέναι τὴν 
“᾿ »ν.39 2 » τριηραρχίαν" οὔτε γὰρ τοῦϑ᾽ ὑπομείναιμ᾽ ἂν, οὔτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐποίησα. 

» δ - -» 
προσποιοῦνται μὲν τοίνυν ὑπὲρ τοῦ δικαίου συνηγορεῖν, σπου- 

,, »" γι »ν 93 -»" 

950 δάζουσι δὲ μᾶλλον, ἢ προῖκ᾽ ἄν τις ὑμῶν πράττων, ὥσπερ οὐκ 

25 

ἄξια τοῦ μισϑοῦ ποιῆσαι προσῆκον ξαυτοῖς, ἀλλὰ γνώμην ἀπο- 
φήνασϑαι" εἶϑ᾽ ὥσπερ οὐχὶ πολιτείας κοινῆς μετέχοντες, καὶ 
διὰ ταῦτα τῷ βουλομένῳ λέγειν ἐξὸν, ἀλλ᾽ ἱερωσύνην ἰδίαν αὖ- 
τοί τινα ταύτην ἔχοντες, ἐὰν ὑπὲρ τῶν δικαίων ἐν ὑμῖν τις 
εἴπῃ, δεινὰ πάσχουσι καὶ ϑραδὺν εἶναί φασι. καὶ εἰς τοσοῦτον 

ἀναισϑησίας προήκουσιν, ὥστ᾽ οἴονται, τὸν ἅπαξ εἰρηκότα ἂν 

καλέσωσιν ἀναιδῆ, σφᾶς αὐτοὺς πάντα τὸν βίον καλοὺς κάγα- 

ϑοὺς νομίξεσϑοι. καίτοι διὰ μὲν τὸς τούτων δημηγορίας πολλὰ 
1284 γεῖρον ἔχει, διὰ δὲ τοὺς οἰομένους δεῖν τὰ δίκαια ἀντιλέγειν 

» Π ͵ - . 
οὐ πάντ᾽ ἀπόλωλε. τοιούτους τοίνυν τοὺς συνηγοροῦντας αὑτοῖς 

μ ᾿ 
παρεσκευασμένοι καὶ τοσαύτην βλασφημίαν εἰδότες οὖσαν καϑ᾽ 

5 αὑτῶν τοῖς βουλομένοις τι λέγειν φαῦλον ὅμως εἰς λόγον ἠξίω- 
σὰν καταστῆναν καὶ κακῶς τιν᾽ ἐτόλμησαν εἰπεῖν, οἷς ἀγαπη-. 

3 -»" ᾽ » -» 3 
τὸν ἦν μὴ πάσχουσι κακῶς αὐτοῖς. τοῦ τοίνυν τούτους ἀδίκους 

3 ὡς 3 ι τ - » 

εἶναν καὶ ϑρασεῖς οὐδένες ὑμῶν εἰσὶν αἰτιώτεροι. παρὰ γὰρ τῶν 
10 λεγόντων, οὖς ἴστε ἐπὶ μισϑῷ τοῦτο πράττοντας, πυνϑάνεσϑε, 

ποῖόν τιν᾽ ἕκαστον δεῖ νομίζειν, οὐκ αὐτοὶ ϑεωρεῖτε. καίτοι 

πῶς οὐκ ἄτοπον, τούτους μὲν αὐτοὺς πονηροτάτους τῶν πολι- 

τῶν νομίζειν, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τούτων ἐπαινουμένους χρηστοὺς. 
ἡγεῖσϑαι; καὶ γάρ τοι πάντα δι᾽ αὐτῶν ποιοῦνται, καὶ μονον- 
ουχὶ ὑπὸ κήρυκος πωλοῦσι τὰ κοινὰ, καὶ στεφανοῦν, ὃν ἂν. 
αὐτοῖς δοκῇ, καὶ μὴ στεφανοῦν κελεύουσι, κυριωτέρους αὖ- 
τοὺς τῶν ὑμετέρων δογμάτων καϑιστάντες. ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν, ὦ 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, παραινῶ, μὴ ποιεῖν τὴν τῶν ἀναλίσκειν ἐϑε- 

, , - ἯΔΕ, - - Γ ϑςὰ ᾿] " ᾿Ὶ 

20 λοντῶν φιλοτιμίαν ἐπὶ τῇ τῶν λεγοντῶν πλεονεξίᾳ" εἰ δὲ μη, 
δ τ ς 

διδάξετε πάντας τὰ μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν προσταττόμενα ὡς εὐτελέ- 
- Ε εν 3 - ς -» 

στατὰ διοικεῖν, τοὺς δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἀναιδῶς εἰς ὑμᾶς ψευδο- 

μένους ὡς πλείστον μισϑοῦσϑαι. 

ον πω ---...-.».ὕ.--..-.--- τ Ὁ 
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ΛΟΓΟΎ. 

ν ΘῈ τις, τὸ γένος ᾿Ηρακλεώτης, τῇ Πασίωνος ἐχρῆτο τρα- 
πέξῃ. οὗτος μέλλων ἐκπλεῖν εἰς Λιβύην κατέλιπεν ἀργύριον πα- 
ρὰ Πασίωνι, ὡς μὲν Πασίων ζῶν ἔλεγε καὶ ᾿Απολλόδωρος λέγει 1 238 

νῦν, ἐντειλάμενος ἀποδοῦναι Κηφισιάδῃ, ὡς δὲ Καλλιππός φη- 

σὺν, ἑαυτῷ χαρισάμενος, φίλῳ τε ὄντι καὶ προξένῳ τῶν πάντων 
“1 λ δ ἘΠ ᾽ Πδὴκ δὲ ΡΣ ἢ ᾽ Ὀακλεωτῶν. ἀποθανόντος δὲ τοῦ “ύκωνος, τὸ ἀργύριον ἀπε- ὁ 
δύόϑη Κηφισιάδῃ. Κάλλιππος δὲ, ὥς φησιν ᾿ἠπολλόδωρος, ἐπει- 
δὴ πείϑειν τὸν Πασίωνα οὐκ ἠδύνατο μεϑ᾽ ξαυτοῦ γενόμενον 
συνεπιϑέσϑαι τῷ ξένῳ, ἐπ᾽ αὐτὸν ἦλϑε τὸν Πασίωνα, βλάβης 
αὐτῷ δικαζόμενος, καὶ “υσιϑείδη τὸ πρᾶγμα ἐπέτρεψεν, ὅστις, 10. 
Πασίωνος ζῶντος, οὐδὲν ἀπεφήνατο. ἀποθανόντος δὲ ἐκείνου, 

αὖϑις ᾿Δπολλοδώρῳ λαγχάνει δίκην τοῦ ἀργυρίου Κάλλιππος, 
καὶ ἠξίου πάλιν ἐπιτρέψαν τῷ “υσιϑείδη. ὁ δὲ ᾿Δἀπολλόδωρος 

" Α ἢ , ᾿] ᾿] 3 ᾿] - ΄ 

τὸν μὲν διαιτητὴν ἐδέξατο, πρὸς δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ νόμου “Ἔυ- 15 

σιϑείδου ἀπήνεγκεν, ἵν᾽, ὥς φησιν, ὀμόσας δικάσῃ καὶ μὴ χω- 
Α [ν - " ’ , δ Α ᾿ 

οὶς ὅρκου διαιτῶν τῷ Καλλίππῳ χαρίσηται. ὁ δὲ “υσιϑείδης 

ὁμόσας ἀπεφήνατο καὶ κατεδιήτησε τὴν δίκην. διόπερ ἔφεσιν 
δοὺς ὁ ̓ ἀπολλόδωρος εἰς τὸ δικαστήριον εἰσέρχεται. 
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ΟΧΡΟΣ.. ΚΟἉ Δ. 1 ΠΣ 

ΔΟΤῸΟΣ. 

2 ΄ 5..}8 “᾿ Ρ 
Οἱ, ἔστι χαλεπώτερον οὐδὲν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἢ ὕταν ἄν- 

ΓΦ Ὲ »᾿» »"Ὁ-Ὁ - ’ 

ϑρωπος δοξαν ἔχων καὶ δυνάμενος εἰπεῖν τολμᾷ ψεύδεσϑαι καὶ 
᾿ 3 » ᾽ - ΄ 

μαρτύρων . εὐπορῇ. ἀνάγκη γὰρ ἤδη ἐστὶ τῷ φεύγοντι, μηκέτι 
ὦ ΄ 3 ἃ 3 - - 

1286 περὶ τοῦ πράγματος μόνον λέγειν, ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ λέ- 
΄ δ 9 ἥν. ἰδ ϑύτεω ; ᾿ γς ᾿, ι 

γοντος, ὡς οὐκ ἑϊκὸς αὐτῷ διὰ τὴν δόξαν πιστεύειν. εἶ γὰρ ἔ- 

. ϑὸς καταστήσετε, τοῖς δυναμένοις εἰπεῖν καὶ δόξαν ἔχουσι μᾶλ- 
τ. 3.6 α 4} Ρ-, Ἐ-πῚ 

5. λον πιστεύειν, 1] τοῖς ἀδυνατωτέροις, ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς ἔσεσϑε τὸ 
“ ω 3 6 εν ἑν ὙΥΣ, ᾳϑ 

ἔϑος τοῦτο κατεσκευαπύτες. δέομαι οὖν ὑμῶν, εἴπερ τι καὶ ἄλ- 
..- ΄ » Ἀ μνδι 2 ΕΓ Ὁ , ᾿ 2.ϑ ὁ 
λὸ πώποτε ποῶγμα αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ ἐδικάσατε, μηδὲ μεϑ'΄ ἕτέ- 

’ ι -" ΄ ἐ νψᾳ.} 

θὼν τὴν γνώμην γενόμενοι, μήτε μετὰ τῶν διωχόντων, μήτε 
ι -ν ΄ 9 κ ᾿Ὶ [2 ’ ἐχὴ κ 

10 μετὰ τῶν φευγόντων, ἀλλὰ τὸ δίκαιον σπεψαμενοι, οὑτῶ καὶ 
-" » ΕΣ 9 »" 7 1 ὦ , ΄ ᾿ δ 

νῦν. διαγνῶναι. ἐξ ἀρχῆς δ΄ ὑμῖν διηγήσομαι. Δύκων γὰρ ὃ 
- 
ἊΣ δ ΄ Π) - {μὴν τι ᾿ τ ) Ἂν γὰ - 

Ἡρακλεώτης, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃν καὶ οὗτος αὕτος λέγει, τῇ 
Α - “ ΄ -“ » 3 ᾿ ὖ 

τραπέζῃ τῇ τοῦ πατρὸς ἐχρῆτο, ὥσπερ καὶ οἵ ἄλλοι ἔμποροι» 
- » “΄ ᾽ ΄ “᾿ - 

15 ξένος μὲν ὧν ᾿Δριστύνῳ τῷ 4εκελεῖ καὶ ᾿Δρχεβιάδῃ τῷ “Δαμπρεῖ, 
᾿᾿ , , Ε τε - 9 ) 2 δ Ἐν "49 ἂν δ 
ἀνϑρωπος δέ τις σωφρων. οὕὔτος ἐπειδὴ ἐκπλεῖν ἤμελλεν᾽ εἷς 
Ἃ 4 ΄ ΠΙ λ : "Ὁ ᾿ } , Ἁ Ἵ: ᾿ ἐ ἰ 

τὴν Διβύην, διαλογισάμενος πρὸς τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐναντίον 
24 “ς γὃ ἜΝ τ , ΦΣΕΌΘΟΝ δ Ῥ Γ « “ 

ρχεβιάδου καὶ Φρασίου προσέταξε τὸ ἀργύριον, δ᾽ κατέλιπεν, 
5 χω “ ’, ἴμ 

90 (ἦν δὲ τοῦτο ἑκκαίδεχα μναῖ καὶ τετταράκοντα δραχμαὶ, ὡς ἐγὼ 
»ν ΄ ᾿ ἌΠι ν, ον , 3 - ᾿ 

υμῖν πάνυ ἀκριβῶς ἐπιδείξω,) Κηφισιάδῃ ἀποδοῦναι, λέγων, 
͵ ω , τ ΄ ἭἍ 

ὅτι κοινωνὸς αὐτοῦ εἴη ὃ Κηφισιάδης οὗτος, οἰκήτωρ μὲν ὧν 
ἐν Σκχύ ἐν δὲ τῷ ἦντι ἐφ᾽ ἑτέρᾳ ἀποδημῶν ἐμπορία" ἐν Σκύρῳ, ἐν δὲ τῷ παρόντι ἐφ᾽ ἑτέρᾳ ἀἁποδὴμ μπορίο 

Ἂ- ““- ." » - »" - » 3 

95 δεῖξαι δ᾽ ὧν αὐτὸν τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ καὶ συστῆσαι τῷ ᾿“44ρχε- 
Ἵ Ν Ἴ ᾿ 

"ς »" , [κ᾿ -» 

βιαδῃ καὶ τῷ Φρασίᾳ προσέταξεν, ἐπειδὰν ἥκοι ἐκ τῆς ἀποδη- 
᾿ - ᾽ ΄ 

μίας. εἰώϑασι δὲ πάντες οἵ τραπεζῖται, ὅταν τις ἀργύριον τι- 
»ς [4 “ »" » 

ϑεὶς ἰδιώτης ἀποδοῦναί τῷ προστάττῃ, πρῶτον τοῦ ϑέντος τοὔ- 
δε "Ἕν 3 1957 νομαὰ γράφειν καὶ τὸ χεφάλαιον τοῦ ἀργυρίου, ἔπειτα παρα- 

, ᾿ - ᾿ν 3 “ω “». Α , κι , ο 

γράφειν" Τῷ δεῖνι ἀποδοῦναι δεῖ" καὶ ἐὰν μὲν γινώσκωσι τὴν 



ΔΉΜΟΣΘ. ΠΡΟΣ ΚΑΛΆΑΙΠΠΟΝ. δῦ 

» ψ 5.9 ΄ τ δὰ δέ ᾽ πῶ - ΄ 
ὖὕψιν τοῦ ἀνθρώπου, ὦ ἔαν δέῃ ἀποδοῦναι, τυσοῦτον μόνον 

τ “-Ὡ΄ . Α -" 

ποιεῖν, γράψαι, ᾧ δεῖ ἀποδυῦναι, ἐὰν δὲ μὴ γινώσπκωσι, καὶ 5 
τ ͵ “2,2΄͵χ͵Ἅ Ἢ 

τούτου τοὔνομα προσπαραγράφειν,. ὃς ἂν μέλλῃ συστήσειν καὶ 
3 

“δείξειν τὸν ἄνϑρωπον, ὃν ὧν δέῃ πομίσασϑαι τὸ ἀργύριον. τύ- 
4 ΄ ΄ » ΄ ΄ “ ΠΧ 9 

χης δὲ συμβάσης τοιαυτης τῷ “υκωνν τουτῷ, ὠστε εὐϑὺς ἐκ- 
3 » 

πλέοντα αὐτὸν περὶ τὸν ᾿Αργολικὸν κόλπον ὑπὸ λῃστρίδων νεῶν 10 
» 3 

τά τε χρήματα καταχϑῆναι εἰς άργος καὶ αὐτὸν τοξευϑέντα ἀπο- 
ς 

ϑανεῖν, ἔρχεται ἐπὶ τὴν τράπεζαν Κύλλιππος οὑτοσὶ εὐϑὺς ἐρω- 
» ΄ δ ΄ , 3 , ι 

τῶν, “ὐκωνα' Ηρακλεώτην εἰ γιγνώσκοιεν. ἀποκριναμένου δὲ Φορ- 
. 4 μ᾿ Ἰὰ ᾿ 

μίωνος τουτουὶ, ὅτι γιγνώσκοιεν, ᾿άρα καὶ ἐχρῆτο ὑμῖν; ἔφη ὃ Φορ- 15 
΄ “- ΄ . » 

μἱων. ᾿Δλλὰ πρὸς τί ἐρωτᾷς; Πρὸς τί; ἔφη. ἐγώ σοι ἐρῶ. ἐκεῖνος 
: " » “ »" 

μὲν τετελεύτηκεν " ἐγὼ δὲ προξενῶν τυγχάνω τῶν ᾿Ηρακλεωτῶν. 
3 » , - ν᾿ , “2 5,» ᾽ , 
ἀξιῶ δὴ σε δεῖξαί μοι τὰ γράμματα, ἵν εἰδῶ, εἴ τι. καταλέλοι- 

6 -»" 

πεν ἀργύριον. ἐξ ἀνάγκης γάρ μοι ἐστὶν ἁπάντων ᾿ Ηρακλεωτῶν 
" ᾽ ᾽ » 3 

ἐπιμελεῖσθαι. ἀκούσας δ᾽ αὐτοῦ ὃ Φορμίων, ὠ ἄνδρες δικα- 90 

σταὶ, ἔδειξεν εὐθέως παραχρῆμα. δείξαντος δὲ αὐτοῦ τὸ γραμμα- 
“- 2 " 

τεῖον, ἀναγνοὺς αὐτὸς καὶ ἄλλος οὐδεὶς καὶ ἰδὼν γεγραμμένον 
ἐν αὐτῷ “Ἄύκων ᾿Ηρακλεώτης" χιλίας ἑξακοσίας τετταράκοντα 

΄ - - 3 

Κηφισιάδῃ ἀποδοῦναι δεῖ" ᾿Αρχεβιάδης “αμπρεὺς δείξει τὸν Κη- 25 
᾿] -" ΓΤ; - 

φισιάδην᾽ ὥχετο ἀπιὼν σιωπῇ καὶ πλέον ἢ πέντε μηνῶν οὐ- 
δένα λόγον ἐποιήσατο. ἐπιδημήσαντος δὲ τοῦ Κηφισιάδου μετὰ 
«ταῦτα καὶ προσελϑόντος πρὸς τὴν τράπεξαν καὶ ἀπαιτοῦντος 

Ἁ ’ Ξ᾿᾽ ΄ 

τὰ χρήματα, παρόντος δὲ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ᾿Δρχεβιάδου καὶ 1238 
- , " 

τοῦ Φρασίου, οὖς ὁ Δύκων τῷ πατρὶ συνέστησε καὶ ἐκέλευσε 
τὸν Κηφισιάδην δεῖξαι, ὃς εἴη, ἐπειδὴ ἔλϑοι, παρόντων δὲ 

4 » » Ἷ Ε »" Α , ᾿ -« ᾿ 

καὶ ἄλλων, ἐξαριϑμήσας αὐτῷ τὰς ἑκκαίδεκα μνᾶς καὶ τετταρά- 5 
3 δ ᾽ -» 

κοντὰ δραχμὰς ἀπέδωκε Φορμίων. οὑτοσί. ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω, 
’ σ “2, γὰ , 

τούτων ἁπάντων ὑμῖν τὰς μαρτυρίας ἀναγνώσεται. 

ΓΑ ΡῬΡΙΧΗΡΙΙΤ' 451; 

᾿ 5 » -» 5 
Ὅτι μὲν ἀληϑῆ ἅπαντα εἶπον πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικα- 

- » 3 »" , " 

σταὶ, τῶν μαρτυριῶν ἀκηκόατε, προσελϑὼν δὲ συχνῷ χρύνῳ ὥ- 10 
'στερον πρὸς τὸν πατέρα Κάλλιππος οὑτοσὶ ἐν ἄστει ἤρετο αὐτὸν, 

᾿ » κ ᾽ δ , ΄ο 5 ,ὔ Ὗ 

εἰ ἤδη ἐπιδεδημηκοὺς εἴη ὁ Κηφισιάδης, ὕτῳ ἐπιγεγραμμένον εἴη 

ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον τὸ ὑπὸ τοῦ Δύκωνος τοῦ ᾿Ηρακλεώτου 
᾿ 3 , Ἂ » ᾿ [7 3) ᾿ 

καταλειφϑὲν. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ πατρὸς, ὁτι οἴοιτο μὲν, εἰ 15 
, ΄ - - . 3 , Ἵ 

μέντοι. βουλοιτο εἰς Πειρανᾶ καταβῆναι, τὴν ἀκρίβειαν εἴσοιτο, 
ν᾿ Υ̓ , , , 3 » 

Οἰσϑά τοι, ἔφη, ὃ τι ἐστὶν, ὦ Πασίων, ὅ σε ἐρωτῶ; (καὶ 
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μὰ τὸν Δία καὶ τὸν ᾿Δπόλλω καὶ τὴν Δήμητρα οὐ ψεύσομαι 
. δ᾽ »ν τ -» 

90 πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀλλ᾽ ἃ τοῦ πατρὸς ἤκουον διη- 
γήσομαι ὑμῖν.) ἔξεστί σοι, ἔφη, ἐμέ τε εὖ ποιῆσαι καὶ σεαυ- 

᾿ κ - » κι Ἁ ΄ - Γς 

τὸν μηδὲν βλοβῆναι. προξενῶν μὲν γὰρ τυγχάνω τῶν ᾿Ηρακλεω- 
- ’ 2. Ἢ ο 5 2. ,2,κ “ α. εν 

τῶν" βούλοιο δ᾽ αν, ὡς οἶμαι ἐγὼ, ἐμὲ μᾶλλον τὸ ἀργύριον 

λαβεῖν, ἢ τὸν μέτοικον ἄνθρωπον καὶ ἐν Σκύρῳ κατοικοῦντα 
45 χαὶ οὐδενὸς ἄξιον. συμβέβηκε δὲ τοιοῦτόν τι. ὃ “Δύκων τυγ- 

χάνει ὧν καὶ ἄπαις καὶ κληρονόμον οὐδένα οἴκοι καταλιπὼν. 
δ . ᾿ ΄ ᾿ " 4 Ε] ᾿ " Γ 

ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι. πρὸς δὲ τούτῳ, ἐπειδὴ εἰς ΄4ργος πκατή- 
χϑὴη τετρωμένος, τῷ προξένῳ τῶν ᾿Ηρακλεωτῶν τῷ ᾿Αργείῳ τὰ 

“ 2 - 3 ᾽ 
1φΦ80χοήματα δέδωκεν, ἃ κατήχϑη μετ᾽ αὐτοῦ. οἷος οὖν εἰμὶ καὶ 

ἕς ἃ . 7 , 5. οὖ 2 ΡῈ ΄ «ὯὮ δὼ. πὼ ν , 
ἐγὼ τὰ ἐνθὰδε αὑτὸς ἀξιοῦν λαμβάνειν " ἡγοῦμαν γὰρ δίκαιος 

Ε ᾿ - αν ἊΨ δι 9 ᾿ ’ 4 4, Ὁ - 

εἶναι ἔχειν. σὺ οὖν, εἰ ἄρα μὴ ἀπείληφε, λέγε; ὅτι ἐγὼ ἀμφισβητῶ, 

5 ἂν ἄρα ἔλϑῃ ὃ Κηφισιάδης εἰ δ᾽ ἄρα ἀπείληφε, λέγε, ὅτι ἐγὼ 
μάρτυρας ἔχων ἠξίουν ἐμφανῆ καταστῆσαι τὰ χρήματα ἢ τὸν κεκο- 
μισμένον, καὶ εἴ τέ με βούλεται ἀφελέσϑαι, πρόξενον ὄντα ἀφαιρε- 

-»" 2 » 

ϑῆναι. ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ εἴρητο, ᾿Εγω, ἔφη ὃ πατὴρ, ὦ Κάλλιπ- 
πε, χαρίξζεσϑαν μέν σοι βούλομαι" καὶ γὰρ ἂν καὶ μαινοίμην, 

ἼΟ εἰ μή᾽ οὕτω μέντοι, ὅπως ἂν αὐτός τε μὴ δόξω χείρων εἶναι 
» , » 3 

χαὶ ἔκ τοῦ πράγματος μηδὲν ζημιώσομαι. εἰπεῖν μὲν οὖν μοι 
“- κ ἢ 3 ΄ Π κ 3 ’ ΕἸ τ ᾽ 

ταῦτα πρὸς τὸν “ἀρχεβιαδὴν καὶ τὸν ᾿Ζριστύνουν καὶ πρὸς αὐ- 

τὸν δὲ τὸν Κηφισιάδην οὐδὲν διαφέρει" ἐὰν μέντοι μὴ ϑέλωσε 
» “- “ἢ ᾿ - . ὅς οἹ ΕΩ ᾿, 3 - 3 ᾿ 

15 ταῦτα ποιεῖν, εἰποντος ἐμοῦ, αὐτὸς ἤδη διαλέγου αὐτοῖς. «“4μέ- 

λει, ἔφη οὗτος, ὦ Πασίων, ἐὰν βούλει σὺ, ἀναγκάσεις αὐτοὺς 
-» » [3 Η Ξ: , 5. 58 κ᾿ Ξ 

ταῦτα ποιῆσαι. ἃ μὲν οὖν διελέχϑη, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὗτος 

μὲν τῷ πατρὶ, ἐκεῖνος δὲ τῷ ᾿Δρχεβιάδῃ καὶ τῷ Κηφισιάδῃ, 
΄ ΄ »ν » τ 20 τούτου δεηϑέντος καὶ τούτῳ χαριζόμενος, ταῦτά ἐστιν᾽ ἐξ ὧν 

ι ι δ , Ὡ , το "» «ὐἷἱ ᾿ 
κατὰ μικρὸν ἡ δίκη αὕτη πέπλασται. ὧν ἐγὼ ἤϑελον τούτῳ 
ταύτην, ἥτις εἴη μεγίστη πίστις, δοῦναι, ἢ μὴν ἐγὼ τοῦ πα- 

᾿ -, , εξ ι δ [) -" [ν 3 [ π » ’ δ 3 

τρὸς ἄκουειν. οὗτος δὲ ὁ ἀξιῶν ὑῷ΄᾽ ὑμῶν πιστεύεσϑαν ὡς ἀλὴ- 

95 ϑῆ λέγων, τρία ἔτη διαλιπὼν, ἐπειδὴ τὸ πρῶτον διαλεχϑέντος 
ΕΝ Ἃ » 3 , " » » . - 

τοῦ πατρὸς τῷ Αἀρχεβιαδῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδείοις τοῖς ἄη- 
εἰ -» 

φισιάδου οὐκ ἔφασαν Καλλίππῳ προσέχειν τὸν νῦν, οὐδὲν αὖ- 

τοῖς λέγει. ἐπειδὴ δὲ ἤσϑετο ἀδυνάτως ἤδη ἔχοντα τὸν πατέρα καὶ 
΄ ᾿ 

1240 μόγις εἰς ἄστυ ἀναβαίνοντα, καὶ τὸν ὀφϑαλμὸν αὐτὸν προδιδόντα, 
λ , 2. ν ο, 2 ᾿ ,» 2 Ὁ ς ἵν 3 , ἡἠλλὰ ἀγχάνεν αὐτῷ δίκην, οὐ μὰ Ζί οὐχ, ὥσπερ νῦν, ἀργυρίου, ἀλλὰ 

“ ’ ᾿] 

βλάβης, ἐγκαλέσας βλάπτειν ἑαυτὸν ἀποδιδόντα Κηφισιάδῃ τὸ 
΄ ΄ ᾽ Ψ . κα» » ἀργύριον, ὃ κατέλιπε “Δύκων ὃ ᾿Ηρακλεώτης παρ᾽ αὐτῷ, ἄνευ 

-» }] Ἁ - 5 αὐτοῦ, ὁμολογήσαντα μὴ ἀποδώσειν, λαχὼν δὲ παρὰ μὲν τοῦ 
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-" ᾿ Ἁ -» 3 ὲ Ἂ 
διδιτητοῦ ἀνείλετο τὸ γραμματεῖον, προὐκαλέσατο δ᾽ αὐτὸν ἐπι- 

- 32 

τρέψαι “υσιϑείδῃ, αὐτοῦ μὲν καὶ ᾿Ισοκράτους καὶ ᾿Αφαρέως 
» , -" 

ἑταίρῳ, γνωρίμῳ δὲ τοῦ πατρός. ἐπιτρέψαντος δὲ τοῦ πατρὸς, 

ὃν μὲν χρόνον ἔζη ὁ πατὴρ ὅμως, καίπερ οἰκείως ἔχων τούτοις, 
ὃ “υσιϑείδης οὐκ ἐτόλμα οὐδὲν εἰς ἡμᾶς ἐξαμαρτάνειν. καίτοι οὕτω 

3 -" -" οἷο 

τινὲς ἀναίσχυντοί εἰσι τῶν οἰκείων τῶν τουτουΐ, ὥστε ἐτόλμησαν 
-» ς τὶ Α ῇ “ - Α ΄, - ᾿ 

μαρτυρῆσαι, ὡς ὁ μὲν Καλλιππος ορῆον τῷ πατρὶ δοίη, ὁ δὲ 
Ε] »" 

πατὴρ οὐκ ἐϑέλον ὁμόσαι παρὰ τῷ «Τυσιϑείδῃ, καὶ οἴονται ὕ.- 
-" ᾿ δ - -" 

“μᾶς πείσειν, ὡς ὃ “υσιϑείδης, οἰκεῖος μὲν ὧν τῷ Καλλίππῳ, 
» 3 3 - 

διαιτῶν δὲ τὴν δίαιταν, ἀπέσχετ᾽ ὧν μὴ οὐκ εὐθὺς τοῦ πατρὸς 
- 3 3 - - ᾿Ὶ -»" 

᾿'καταδιαιτῆσαι, δι αὐτοῦ γε ξαυτῷ μὴ ϑέλοντος δικαστοῦ γε- 
"" ΄ Ρ - : Ξ, 

νέσϑαι τοῦ πατρός. ὡς δὲ ἐγὼ μὲν ἀληϑῆ λέγω, οὗτοι δὲ ψεύ- 
- ΒΝ ΠΣ κ; - 

δονται, πρῶτον μὲν αὐτὸ ὑμῖν τοῦτο γενέσϑω τεκμήριον, ὅτι κα- 
“ μ ᾽ "Ὁ , Ἀς ΗΝ δ, Ὁ ἘΦ 

τεγνώκπει ἂν αὐτοῦ ὁ “υσυϑείδης, καὶ ὅτι ἐγὼ ἐξούλης ἂν ἔφευγον 
- ᾽ ᾽ 3 3 ᾿ }] ᾿ ΄ ᾿ δ ἂῳω ᾿ 

νῦν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀργυρίου δίκην. πρὸς δὲ τούτῳ ἐγὼ ὑμῖν τοὺς 

παρόντας ἑκάστοτε τῷ πατρὶ ἐν ταῖς συνόδοις ταῖς πρὸς τοῦ- 

τον, οἱ παρὰ τῷ «ἀυσιϑείδη ἐγίγνοντο, μάρτυρας παρέξομαι. 

ΡΨ ΎΤΘΕΙΣ: 

“ ᾿ εν ᾽ , -“ ν ’ ΄ 
Οτι μὲν οὖν οὐ προκαλεσάμενος εἰς ὅρκον τὸν πατέρα τύ- 

τε νυνὶ ἐκείνου τετελευτηκότος καταψεύδεται, καὶ κατ᾽ ἐμοῦ δὰ- 
δίως τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντας τοὺς οἰκείους τοὺς ξαυτσῦ παρέ- 
χεται, ἔκ τε τῶν τεκμηρίων καὶ ἐκ τῆς μαρτυρίας ταύτης δῴ- 
διον ὑμῖν εἰδέναι. ὅτι δὲ ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἠϑέλησα αὐτῷ 

- -" - 

πίστιν δοῦναι, ἥνπερ ὁ νόμος πελεύει, ἐάν τις τεϑνεῶτι ἐπι- 
καλῶν δικάξηται τῷ κληρονύμῳ, μὴ δοκεῖν μοι μήτε ὁμολογῆ- 

3 

σαι τὸν πατέρα τούτο ἀποδώσειν τὸ ἀργύριον, ὃ κατέλιπε Δύ- 
κῶν, μήτε συσταϑῆναι αὐτὸν τῷ πατρὶ ὑπὸ τοῦ “ύκωνος, καὶ 

3 } , ᾽ - 
Φορμίων, ἡ μὴν διαλογίσασϑαί τε ἐναντίον “Δρχεβιάδου τῷ «10- 

Α ᾿" -» - 3 » 

κῶν. αὐτὸς καὶ προσταχϑῆνανι αὐτῷ Κηφισιάδῃ ἀποδοῦναι τὸ 
9 " Ἁ - ΒΚ -" 

ἀργύριον, τὸν δὲ Κηφισιάδην δεῖξαι αὐτῷ τὸν ᾿Δρχεβιάδην, καὶ 
Ὁ» δ » ᾿] » 4 ν ΄ 

ὁτε Κάλλιππος προσῆλϑε τὸ πρῶτον πρὸς τὴν τράπεζαν λέγων, 
δ 

ὅτι τετελευτηκὼς εἴη ὁ “ύκων παὶ αὐτὸς ἀξιοίη τὰ γράμματα 
ον Ἵ }] " δ. 3 ΄ 3 ᾿ ᾿ 
ἰδεῖν, εἴ τὰ παταλελοιπῶς εἴη ὁ ξένος ἀργύριον, ἡ μὴν, δεί- 

,» - 3 , ΡΣ -" ι ΄  : 3 - 

ξαντος ἑαυτοῦ εὐϑὺς αὐτῷ τὰ γράμματα, ἰδόντα αὐτὸν τῷ Κη- 
΄ ᾽ - - Ε 

φισιάδῃ γεγραμμένον ἀποδοῦναι σιωπῇ οἴχεσϑαι ἀπιόντα, οὐδὲν 
"» 3 ’ “., ' 9 ᾿ ᾽ 3 δ 

οὔτε ἀμφισβητήσαντα οὔτ᾽ ἀπειπόνν αὐτὸν πεοὶ τοῦ ἀργυρίου, 

10 (ὦ 
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90 τούτων ὑμῖν τάς τε μαρτυρίας ἀμφοτέρας καὶ τὸν νόμον ἀνὰ- 
πΞ ἣν ᾿γνώσεται. 

ἘΠ ΤῊ ΡΤ ΨΥ ΤΠ Δ Ὁ 

Φέρε δὴ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς οὐδ᾽ ἐχρῆτο “Δύκων 
τῷ Καλλίππῳ, ἐπιδείξω" οἴομαι γάρ τί μον καὶ τοῦτο εἶναι 
πρὸς τὴν ἀλαζονείαν τὴν τουτουὶ τοῦ φάσκοντος, αὑτῷ δωρεὰν 

25 δοϑῆναιν τὸ ἀργύριον τοῦτο παρὰ τοῦ “ύκωνος. ἐκεῖνος γὰρ 
τετταράκοντα μνᾶς ἔκδοσιν ἐκδοὺς εἰς Θράπην Μεγαπλείδῃ τιῦ 
Ἐλευσινίῳ καὶ Θρασύλλῳ, τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, μεταδόξαν αὐτῷ 

μὴ ἐκεῖσε πλεῖν μηδὲ κινδυνεύειν, ἐγκαλέσας τι τῷ εγαπλείδῃ 

1942 περὶ τῶν τόκων ὡς ἐξηπατημένος, διεφέρετο καὶ ἐδικάζετο βου- 

λόμενος τὴν ἔκδοσιν κομίσασϑαι. συχνῆς δὲ πάνυ πραγματείας 

περὶ τοσαῦτα χρήματα γενομένης, τὸν μὲν Κάλλιππον ὃ Δύκων 
.5 οὐδαμοῦ πώποτε παρεκάλεσε, τὸν δὲ ᾿Δυχεβιάδην καὶ τοὺς τοῦ 

᾿Αρχεβιάδου φίλους" καὶ ὁ διαλλάξας αὐτοὺς ᾿Δρχεβιάδης ἦν. 

ὡς δὲ ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν αὐτὸν τὸν Μεγακλείδην μάρ- 
τυρα παρέξομαι. 

οἱ ἤρα χε ἑρυάξ μὰν γον εῶρ. ὑεῖς. 

10. Οὑτωσὶ μὲν οἰκείως χρώμενος, ὦ ἄνδρες διπαστοὶ, ὃ “ύ- 
κῶν τῷ Καλλίππῳ, ὥστε μήτε παρακαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὰ αὑτοῦ 
πράγματα μήτε κατάγεσϑαι ὡς τοῦτον μηδεπώποτε. καὶ αὐτό 
γε τοῦτο μόνον οὐ τετολμήκασιν οἵ οἶκεῖοι τούτου μαρτυρῆσαι, 

15 ὡς πατήγετο παρὰ τούτῳ ἐκεῖνος, εὖ εἰδότες, ὅτι διὰ βασάνου 

ἐκ τῶν οἰκετῶν ὃ ἔλεγχος ἤδη ἔσοιτο, εἴ τι τοιοῦτο ψεύσαιντο. ᾿ 

βούλομαι δ᾽ ὑμῖν καὶ τεκμήριόν τι εἰπεῖν ἐροῤμαε τα ἡ; ο δῆλον 

ὑμῖν ΠΡ ὡς ἔγωγε οἶμαι, ὅτι πάντα πρὸς ὑμᾶς. ἔψευσται. 

τῷ γὰρ “Δύκωνι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ , εἴπερ ἠσπάξετο μὲν καὶ 

90 τοῦτον καὶ οἰκείως εἶχεν: ὥσπερ οὗτός φησιν, ἐβούλετο δὲ δω- 

ρεὰν δοῦναι αὐτῷ, εἶ τι πάϑοι, τὸ ἀργύριον, πότερον 'κάλλιον 

ἦν ἄντικρυς παρὰ τῷ Καλλίππῳ κατολιπεῖν τὸ ἀργύριον, ὃ 
ἤμελλε σωϑεὶς μὲν ὀρϑῶς καὶ διβαιθιώξ ἀπολήψεσϑαι παρὰ φί- 

25 λοὺυ γε ὄντος αὑτῷ καὶ προξένου, εἶ δέ τι πάϑοι; ἄντικρυς 

ἔσεσϑαν δεδωκὼς, ὥδπεῷ καὶ ἐβούλετο, ἢ ἐπὶ τῇ τραπέξῃ κατα: 

λιπεῖν;. ἐγὼ μὲν γὰρ οἴδμαι; ἐκεῖνο καὶ δικαιότερον. καὶ μεγα- 

λοπρεπέστερον εἶναι. οὐ τοίνυν φαίνεται τούτων οὐδὲν πονή» 
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σας ὥστε καὶ ταῦτα ὑμῖν τεκμήρια ἔστω" ἀλλὰ τῷ Κηφισιά. 1940 
δῃ καὶ γράψας καὶ προστάξας ἀποδοῦναι. ἔτι τοίνυν καὶ τοδὶ 

σκέψασθε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι Κάλλιππος μὲν ἦν πολίτης 
ς Κ 3 » 

ἡμέτερος, καὶ οὐκ ἀδύνατος οὐδέτερα ποιῆσαι, οὔτε καχῶς, 
οὔτε εὖ, ὁ δὲ Κηφισιάδης καὶ μέτοικος καὶ οὐδὲν δυνάμενος" 
Ὁ " , Ἵ , Δ , “ ’ -» 
ὥστε μὴ προσϑέσθϑαν ἂν παρὰ τὸ δίκαιον τῷ Κηφισιάδῃ μᾶλ- 

λον τὸν πατέρα ἢ τούτῳ τὰ δίκαια ποιῆσαι. ᾿Αλλὰ νὴ Δία, 
᾿ -»" 

ἴσως ἂν εἴποι, ἐκέρδαινέ τι ἰδίς ὁ πατὴρ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου " 
- ἢ ΄ φ 

διὸ ἐκείνῳ μᾶλλον προσετίϑετο τὴν γνώμην, ἢ τούτῳ. εἶτα 
ἊΞ ’ ΄ - ΄ 

πρῶτον μὲν τὸν δυνησόμενον διπλάσιον τοῦ λήμματος κακὸν 
ποιῆσαι ἠδίκει; ἔπειτα ἐνταῦϑα μὲν αἰσχροκερδὴς ἦν, εἰς δὲ 

τὰς εἰσφορὰς καὶ λειτουργίας καὶ δωρεὰς τῇ πόλει οὔ; καὶ τῶν 
3 , Φ 

ξένων οὐδένα ἠδίκει, Κάλλιππον δέ; καὶ οὗτος, ὥς φησιν, ὡς 
-» ᾿  . ᾿ ΚΥ “ μι , 

χρηστῷ μὲν αὐτῷ οντι καὶ οὐδὲν ὧν ψευσαμένῳ ὅρκον ἐδίδου, 
Υ »" 2 »" 

ὡς περὶ πονηροῦ δὲ καὶ ἀπαλείφοντος ἀπὸ τῶν παρακαταϑη- 
ὅς ἤνυδα, 2 9 τ 

κῶν νυνὶ διαλέ ἔγεται; κῳκεῖνος οὔτ᾽ ὀμόσαι ϑέλων, ὡς οὗτός 

φήσημν, οὔτ᾽ ἀποδιδοὺς οὐκ εὐϑὺς ἂν ὠφλήκει; τι ταῦτα πι- 

στὰ, ὦ ἄνδρες δικασταί; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδενὶ οἴομαι. καὶ ὃ 

Δρχεβιάδης εἰς τοῦτο φαυλύτητος ἥκει, ὥστε τοῦ Καλλίππου, 

δημότου ὄντος αὐτῷ, καὶ πολιτευομένου, καὶ οὐκ ἰδιώτου ὄντος, 
" ον ᾽ ΑΝ ΜῈ 

καταμαρτυρεῖ, καὶ φησὶν, ἡμᾶς μὲν αληϑῆ λέγειν, τοῦτον δὲ 
, ᾿ - Ἄ᾽.." [ Ὶ τ ΄ Ρ , 

ψεύδεσθαι, καὶ ταῦτα εἰδῶς, οτι, ἂν οὗτος βούληται ἐπισκη- 

ψΨασϑαι αὐτῷ τῶν ψευδομαρτυριῶν, καὶ ἄλλο μηδὲν ποιῆσαι ἢ 
ἐξορκῶσαι, ἀνάγκη αὐτῷ ἔσται πίστιν ἐπιϑεῖ εἶναι, ἣν ἂν κελεύῃ 
οὗτος ; ἔπειτα ἵνα ὃ Κηφισιάδης ἔχῃ τὸ ἀργύριον, ἄνϑρωπος 

μέτοικος, 1) Φορμίων, ὃν φησιν ἀπηλειφέναν τι οὗτος τοῦ ἀρ. 
γυρίου, πεισϑήσεσϑε ὑμεῖς, ὡς ἐπιορκήσειεν ἂν ὃ ᾿Δρχεβιάδης; 

» ΄ ἘΝ 3), 3, 
οὐκ ἔκ γε τῶν εἰκότων, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐ γὰρ ἄξιον οὔτε 
3 ΄ ᾽ δε ί -» ἢ - Ὑ ᾿ τε 

᾿“Δρχεβιαδου κακίαν οὐδεμίαν καταγνῶναι, οὔτε τοῦ πατρὸς του 
ω ᾿, ᾿ ᾿ “ἝΝ ’; Βι- »" » “4 

ἡμετέρου, πολλὰ γὰρ αὐτὸν φιλότιμον ἴστε μᾶλλον ὄντα, ἢ 

κακύν τι ἢ αἰσχρὸν ἐπιτηδεύοντα, καὶ πρὸς Κάλλιππον οὐχ 
δι «Ὁ . ,ὔ -" 

οὕτως ἔχοντα, ὥστε καταφρονήσαντα τούτου ἀδικῆσαι ἄν τι 
55. 3 ᾿] ΄, - ’, γ, 3 ε ’ 

αὐτὸν. οὐ γὰρ οὕτω μοι δοκεῖ δύνασθαι, ὥστ᾽ εὐκαταφρύνη- 
Ἔ ἥἀπςς Ὁ δ , πον Ω » , ᾿ τος εἶναι" ὃς οὕτως ἐῤῥωμένος ἐστὶν, ὥστε πέρυσί μοι λαχὼν 

τὴν δίκην ταυτηνὶ καὶ προκαλεσάμενος τῷ «“Πυσιϑείδῃ ἐπιτρέ- 
ΣΝ 2 - » 

ψαι, ἐγὼ μὲν, καίπερ καταπεφρονημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, τοῦτό γε 
» 5 ι ΄, ᾿ 

ὀρϑῶς ἐβουλευσάμην᾽ κατὰ τοὺς νύμους γὰρ ἐπέτρεψα καὶ 
3 ᾿ 7 δ τ ᾿ 
ἀπήνεγκα πρὸς τὴν ἀρχήν" οὗτος δὲ τὸν κατὰ τοὺς νόμους 
2 ᾿ , τ Ἵ 3 ; -»" - 

ὠπενηνεγμένον διαιτητὴν ἔπεισεν ἀνώμοτον διαιτῆσαι, ἐμοῦ 
Τ)ωιποδέδ, ἼΤοιπ, Π. ὙΠ 

ὅ 

1ο 

Ὧ59 

19 

ψι 

ῖο 

15 

44 
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" ’ βιει »" .} ᾽ 
διαμαρτυραμένου κατὰ τοὺς νόμους ὁμύόσαντα διαιτᾷν, ἵνα αὖ- 

-ΨὙἨ 53 " δ᾽» λέ [χ] εν Ζ4 9 (ὃ Δ} Ξ χὸ ΙἌ 
τῷ ἡ πρὸς ὑμᾶς λέγειν, οτι καὶ “υσιϑείδης, ἁνὴρ καλὸς πᾷ 

» 3 Ἁ 

90 γαϑὸς, ἔγνω περὶ αὐτῶν. “υσιϑείδης γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
[ " ἰκ ᾿ ΗΣ ν" -ν δ κ 3. " 
ἕως μὲν ὁ πατὴρ ἔζη, καὶ ἄνευ ὁρκου καὶ μεϑ' ὑρκου ἴσως 
Ἃ 5. ςω» » ᾧ Ε) ι Θι τῳ “α΄ δα Η - 4 

ἂν οὐκ ἠδίκησεν ἐκεῖνον ἔμελε γὰρ αὐτῷ ἐκείνου: ἐμοῦ δὲ 
"ὕ Π ΄“ αι 3. ν᾽ .) ϑ ὦ ν᾿) “1 3 

ἄνευ μὲν ὅρκου οὐδὲν αὐτῷ ἔμελε, μεϑ' ὅρκου δὲ ἴσως ἂν οὐκ 
ὃς» Α .] κ᾿ -» ΄ 9 ΄ 3 , ς 

ἠδίχησε διὰ τὸ αὐτοῦ ἴδιον. διόπερ ἀνώμοτος ἁπεφῃνατο. ὡς 
᾿ -“ Φοκ ἃ, Α ; 95 δὲ ἀληϑῆ λέγω, καὶ τούτων ὑμῖν τοὺς παραγενομένους μάρτυ- 

ρας παρέξομαι. 

ἍΝ ΡΥ ὙΠ ΡΝ ἊΣ 

[7 " “4 ᾿ ν ᾿ , ᾿ ν , , Οτι μὲν οὖν καὶ παρὰ τοὺς νόμους παὶ παρὰ τὸ δίκαιον 
΄ Ξ: - 

δύναται διαπράττεσθαι Κάλλιππος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τῆς 
3 , ᾿ ς -- ΕῚ δ ἕω 

1Φ4 δ μαρτυρίας ἀχηκύατε. δέομαι δὲ ὑμῶν αὐτός τε ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
- ι ᾽ ν δ ’ δ» 

καὶ ὑπὲρ τοῦ πατρὸς, ἀναμνησθέντας, ὅτι πάντων μὲν ὑμῖν 
7 “Α ΄ 

καὶ μάρτυρας καὶ τεκμήρια καὶ νόμους καὶ πίστεις παρεσχόμην 
: ; , [2 . 9 “ 

6 ὧν εἴρηκα, τούτῳ δὲ ἐπιδείκνυμι ὅτε ἐξὸν, εἴπερ τι αὐτῷ 
-» αν {3 ῃ Ἅ ΣᾺ Ἁ , ,ὔ ι ἶν 

προσῆκε τοῦ ἀργυρίου, ἐπὶ τὸν Κηφισιάδην βαδίζειν, τὸν ομο- 
- ᾿ 3 , »" 

λογοῦντα πκεκομίσϑαι καὶ ἔχειν τὸ ἀργύριον, καὶ ταῦτα μηδὲν 
- 3 σ « ΄ 3 

ἧττον τὰ πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν λαβόντα, οὐκ ἔρχεται, εἰδὼς, ὅτι 
2 Ε) ΜΕ Υ̓Ὶ Α 3 , , ρ - 2 , ᾿ 

10 οὐκ ἔστι παρ΄ ἡμῖν τὸ ἀργύριον, δέομαν ὑμῶν ἀποψηφίσασθϑαί 

μου:. καὶ ταῦτα ποιοῦντες πρῶτον μὲν τὰ δίκαια καὶ κατὰ 
΄ . δ - δ 

τοὺς νόμους ἔσεσϑε ἐψηφισμένοι, ἔπειτα ἄξια μὲν ὑμῶν αὐτῶν, 
2), ᾳ ι - -« - ο δῖ κι, ἃ Ἃ ᾿ [χ] 
ἄξια δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ. ὡς ἐγὼ ὑμᾶς ἂν δεξαίμην ὅπαν- 

᾿Ὶ - - - , 9 ’ 

15 τὰ τὰ ἐμαυτοῦ λαβεῖν μᾶλλον, ἢ ἀδίκως τι συκοφαντούμενος ἐϑ: ε 
ἀποτῖσαι.- 



ὙΠΟΘΕΣΊῚΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΝ 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΑΡΕΘΟΥΣΙΟΥ ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΝ 

ΑΟΤΘ Ἔ 

Ι 

23,πολλόδωρος γραψάμενος ψευδοπλητείας ᾿“ρεϑούσιον εἷλεν. 
3 , , ἂν 7 , ’ -" , ἜΣ - 

ὀφείλοντος γὰρ τοῦ “ρεϑουσίου τάλαντον τῇ πόλει, καὶ ἀποδοῦ- 

ναι μὴ δυνηϑέντος, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ δημόσια ἀπογραφο- 
αὖ τῇ [ ’ - 

μένης αὐτοῦ τῆς οὐσίας, ἀπογράφει ὁ ᾿Απολλόδωρος οἰπκέτας, 5 
ὡς ὄντας ᾿Δρεϑουσίου. ὃ δὲ Νικόστρατος μεταποιεῖται ὡς ἰδίων 

᾿ , ἀν Φρὴ ΄ 9.) τον ι ν -" ι 
καὶ ἐκείνῳ προσηκόντων οὐδέν. ἐπεὶ δὲ τὸ πρήγια μοχϑηρον, 

- » ’ 

διὰ τοῦτο ὃ ῥήτωρ διηγεῖται, πηλίκα πέπονθεν ᾿Απολλόδωρος 
»" , ΄, μ » 

ὑπ᾽ ᾿Δρεϑουσίου, ἵνα δοκῇ μὴ φύσει πονηρὸς ὧν ταῦτα πράτ- 1940 
3 - 

τειν, ἀλλὰ ἀμυνόμενος τὸν ἀδικοῦντα. 

ΡΣ ΘΚ, ἋΣ 

ΘΣΡΟΟΣ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΝ 
ΠΕΡῚ ΔΝΔΡΑΠΟΖΔΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ͂Σ 

ΜΡΕΘΟΥΣΙΟῚ ΔΟΙΟΣ. 

“ Ϊ 
3 » ΄ ω Ο.. μὲν οὐ συκοφαντῶν, ἀλλ᾽ ἀδικούμενος καὶ ὑβριζόμενος 

ὑπὸ τούτων καὶ οἰόμενος δεῖν τιμωρεῖσθαι τὴν ἀπογραφὴν ἐποιη- 
σάμην, μέγιστον. ὑμῖν ἔστω Ἑεκμήριον, ὦ ἄνδρες: δικασταὶ, τό 

τὲ μέγεϑος τῆς ἀπογραφῆς καὶ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ ἀπέγραψα. οὐ 5 
᾿ , οἱ , ΨΡ Ἃ δ. χα 

γὰρ δήπου συκοφαντεῖν γε βουλόμενος ἀπέγραψα ἂν πένϑ᾽ ἥμι- 
΄ 3 »" 

μναίων ἄξια ἀνδράποδα, ὡς αὐτὸς ὁ ἀμφισβητῶν τετίμηται αὐτὼ, 
3 - ᾿ - ἐκινδύνευον δ᾽ ἂν περί τε χιλίων δραχμῶν καὶ τοῦ μηδέποτ᾽ 10 

ἜΣ 
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᾿ ἢ Θὲ - ’ ἂν 
αὖϑις μηδένα ὑπὲρ ἐμαυτοῦ γράψασθαι, οὐδ᾽ αὖ οὕτως ἄπορος 
Ξ3 342 2) [2 ΕῚ 3 μ᾿ Ε] ΓΞ κι 3 ΄ " Π 

“ἦν οὐδ΄ ἄφιλος, ὥστ᾽ οὐκ ἂν ἐξευρεῖν τὸν ἁπογράψοντα᾽ ἀλλὰ 
» 2 τ π ΄ 

τῶν ἐν ἀνθρώποις ἁπάντων ἡγησάμενος δεινότατον εἶναι, ἀδὲ- 
Ρ5 3 ἔν ς - ΕΞ Ὗ 

15 κεῖσϑαι μὲν αὐτὸς, ἕτερον ὃ ὑπὲρ ἐμοῦ τοῦ ἀδικουμένου τοῦ- 
-" Γ »"Ὁ ’ 

γομα παρέχειν, καὶ εἶναι ἄν τι τούτοις τοῦτο τεκμήριον, ὁπότε 
,᾿᾽.νΝ , } 2 .] Ὁ Ἂὼ ἰν ΄ς 3 ᾿ , 
ἐγὼ λέγοιμν τὴν ἔχϑραν πρὸς υμᾶς, ὡς ψεύδομαι, (οὐ γὰρ ἂν 

ΟἹ 3 ΄ ᾿ δὲ ὃ 2. “ἣν 2 ΄ Α ᾿ 
στοτε ἕτερον υὐκς λήρεύνῥ, εἴπερ ἐγὼ αὐτὸς ἠδικούμην,) δια μὲν 

» 3 

Φ0 ταῦτ᾽ ἀπέγοαψα. ἀπογφάψας δὲ, ἐὰν ἀποδείξω τἀνδράποδα ᾿4φε- 

1247 ϑουσίου ὄντα, οὗπερ ἀπεγέγραπτο εἶναν, τὰ μὲν τρία μέρη, ἃ 

ἐκ τῶν νόμων τῷ ἰδιώτη τῷ ἀπογράψαντι γίγνεται, τῇ πόλει 
3. τοι ν »" » 35 

ἐφίημι, αὐτῷ δ᾽ ἐμοὶ τετιμωρῆσϑαι ἀρκεῖ μόνον. εἶ μὲν οὖν 
3: -“ 5. ἣν μοι ἱκανὸν τὸ ὕδωρ διηγήσασθαι πρὸς ὑμᾶς, ἱ τὰ] ἐξ ἀρχῆς 

ΕῚ ᾿ ᾽ δ9 Ῥ Ξ- 
ὅσ᾽ ἀγαθὰ πεπονθότες ὑπ᾽ ἐμοῦ οἷά μὲ εἰργασμένοι εἰσὶν, εὖ 

- ἐς " ᾽ “ἡ 2 

οἶδ᾽, ὅτι ὑμεῖς τ᾿ ἄν μοι ἔτι μᾶλλον συγγνώμην εἴχετε τοῦ ὁρ- 
3 - , 3 9 3 

γίξεσθαι αὐτοῖς, τούτους τ᾽ ἀνοσιωτάτους ἀνθρώπων ἡγήσασϑε 
- » Ε 3 ΄ 

10 εἶναι" νῦν δ᾽ οὐδὲ διπλάσιόν μοι τούτου ὕδωρ ἵχανὸν ἂν γέ- 
γοιτο. τὰ μὲν οὖν μέγιστα καὶ περιφανῆ τῶν ἀδικημότων, καὶ 
δ 9 δι... Ἁ [ ’ (Α -» ᾿ 5, - ᾿Ὶ δὲ λλὰ 

ὁπόϑεν ἡ ἀπογραφὴ αὕτη γέγονεν, ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς, τὰ δὲ πολλὰ 
΄ ι Ω Ε 

ἐάσω. Νικόστρατος γὰρ οὑτοσὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γείτων μον 
“ 2 -" ϑ 3 , -᾿ 

15 ὧν ἐν ἀγρῷ καὶ ἡλικιώτης, γνωρίμως μέν μοι εἶχε καὶ παλαι 
7 “ δ )] , - ΄ 

ἐπειδὴ δ᾽ ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ, καὶ ἐγὼ ἐν ἀγρῷ κατῴκουν, 
οὗπερ καὶ νυνὶ οἰκῶ, καὶ μᾶλλον ἀλλήλοις ἤδη ἐχρώμεϑα διὰ 
τὸ γείτονές τε εἶναι καὶ ἡλικιῶται. χρόνου δὲ προβαίνοντος, 

᾿ Ὡ γ ". , , ΜᾺ ΒΥ 2 χή Φ' ..8 , 
καὶ πᾶνυ οἰκείως διεκείμεθα καὶ ἐγὼ ϑ οὕτως οἰκείως διεκεί- 

20 μὴν πρὺς τοῦτον, ὥστ᾽ οὐδενὸς πώποτε ὧν ἐδεήϑη οὗτος ἐμοῦ 

ἀπέτυχεν, οὗτός τ᾽ αὖ ἐκ οὐκ ἄχρηστος ἦν πρὸς τὸ ἐπιμε- 
ληϑῆναι καὶ διοικῆσαι. μα ὑπότε ἐγὼ ἀποδημοίην, ἢ δημοσίᾳ 
τριηραρχῶν, ἢ ἰδίῳ κατ᾽ ἄλλο τι, κύριον τῶν ἐν ἀγρῷ τοῦτον 

25 ἁπάντων κατέλιπον. συμβαίνει δή μοι τριηραρχία περὶ Πελο- 
“-“ 2 πόννησον᾽ ἐκεῖϑεν δ᾽ εἰς Σικελίαν ἔδει τοὺς πρέσβεις ἄγειν, 

« ᾿ “ ΠῚ ’ δ - 2 ι ι , ΄ 
οἷς ὁ δῆμος ἐχειροτόνησεν. ἣ οὖν ἀναγωγὴ διὰ ταχέων ἐγίγνετό 

, ; 33» ν ἰχέ ΠΝ κ δ ν ᾽ ἴό 
μοι. ἐπιστέλλω δὴ αὐτῷ, ὅτι αὐτὸς μὲν ἀνῆγμαν καὶ οὐχ οἷος 

2 Ψ .Ψ 

1248τ᾿ εἴην οἴκαδε ἀφικέσθαι, ἵνα μὴ καταπωλύοιμι τοὺς πρέσβεις 

τούτῳ δὲ πρβδόδᾳ ἐπιμελεῖσϑαί τε τῶν οἴπον καὶ διοικεῖν, 
ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ. ἐν δὲ τῇ ἐμῇ ἀποδημίᾳ 

5 ἀποδιδράσκουσιν αὐτὸν οἰκέται τρεῖς ἐξ ἀγροῦ παρὰ τούτου, οὗ 
Ὧ πυτΝ ᾿ τ - 5.18 

μὲν δύο ὧν ἐγὼ ἔδωκα αὐτῷ, ὃ δὲ εἷς ὧν αὐτὸς ἐκτήσατο. 
3: κ ͵ ’ : 

διώκων οὖν ἁλίσκεται ὑπὸ τριήρους παὶ κατήχϑη εἰς Δἴγιναν, 
εν , ν -" , . " 

καὶ ἐκεῖ ἐπράϑη. ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσα ἐγὼ τρνηραρχῶν, προσέρ- 
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ν 3 . δ , 

χεταί μὸν Δείνων ὃ ἀδελφὸς ὁ τούτου, λέγων τήν τε τούτου 10 
2 

συμφορὰν, αὐτός τε ὅτ' δι᾿ ἀπορίαν ἐφοδίων οὐ πεπορευμένος 
5 »"Ὕ ΄ 2 - σ 

εἴη ἐπὶ τοῦτον, πέμποντος τούτου αὐτῷ ἐπιστολὰς, καὶ ἅμα 
Ἁ δ - Ρ 3 “- Σ 

λέγων πρὸς ἡμᾶς, ὡς ἀκούοι αὐτὸν δεινῶς διακεῖσθαι. ἀκούσας 
᾿ - ΠῚ » » ΄ 

δ᾽ ἐγὼ ταῦτα καὶ συναχϑεσϑεὶς ἐπὶ τῇ ἀτυχίᾳ τῇ τούτου πέμπω 15 
, ᾿ , 3 ᾿] 3 ᾿] ἘΠ[ἔι9 - Α 

τὸν “Ζείνωνα, τὸν ἀδελφὸν τούτου, εὐϑὺς ἐπὶ τοῦτον, δους 
΄ 3 -» 5 ᾽ τ 

ἐφόδιον αὐτῷ τριακοσίας δροχμάς. ἀφικόμενος δ᾽ οὗτος καὶ 
2.9. ι 4 ᾿ὙὕΨΕ,. δὰ τ. ΄ ᾿ , ΕῚ ΄ [γ] ᾿ Α 

ἐλϑὼν ὡς ἐμὲ πρῶτον ἠσπάζετο καὶ ἐπῇνει, οτν παρέσχον τὰ 
, »" - » -" Ἁ 

ἐφόδια τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, καὶ διωδύρετο τὴν αὑτοῦ συμφορὰν, 90 
-" [ » - “ἃ - 

καὶ κατηγορῶν ἅμα τῶν ἑαυτοῦ οἰκείων ἐδεῖτο μου βοηϑῆσαι 
Θὲ αι [κέ Ε] " 5 πΟῸΝ 3 

αὑτῷ, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ἦν περὶ αὐτὸν ἁλη- 
ἃ ΄“ 

ϑινὸς φίλος" καὶ πλαίων ἅμα καὶ λέγων, ὅτι ἕξ καὶ εἴκοσι 
" , τ : ΦΨΦΝ . 

μνῶν λελυμένος εἴη, εἰσενεγκεῖν αὐτῷ [τι] ἐκέλευξ μὲ εἰς τὰ 95 

λύτρα. ταῦτα δ᾽ ἐγὼ ὠκούων, καὶ ἐλεήσας τοῦτον, καὶ ἅμα 
ν -»" »  ο »"Ἢ 

ὁρῶν καχῶς διακείμενον καὶ ἐπιδεικνύοντα ἕλκη ἐν ταῖς κνήμαις 
ΓΑΕ » -" ΒΗΓ ᾿ 9... να μόν . 2. , ὑπὸ τῶν δεσμῶν, ὧν ἔτι τὰς οὐλὰς ἔχει, καὶ, ἐὰν κελευσητε. 

3 »Ἥω 3 2» αὐτὸν δεῖξαι, οὐ μὴ ἐθελήσῃ, ἀπεκρινάμην αὐτῶ, ὅτι καὶ ἐν 1240 
τ ΤῊ ψν. ὦ - ω 

τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ εἴην αὐτῷ φίλος ἀληϑινὸς, καὶ νῦν ἐν τῇ 
ὰ Γ 9 »ν ΄, ἢ “ὦ 

συμφορᾷ βοηϑήσαιμι αὐτῷ, καὶ τάς τε τριακοσίας, ἃς τῷ ἀδελφῷ 
»" ΄ , , »" 2 ΩΣ -ἰὰ 

αὐτοῦ ἔδωκα ἐφόδια, ὅτι ἐπορεύετο ἐπὶ τοῦτον, ἀφείην αὐτῷ, 
ΝΣ 

χιλίας τε δραχμὰς ἔρανον αὐτῷ εἰς τὰ λύτρα εἰσοίσοιμι. καὶ ὅ 
Ἂ ᾽ , 4 ς , , ᾽ ᾽ 2 Ἡ ΩΣ 

τοῦτο οὐ λόγῳ μὲν ὑπεσχόμην, ἔργῳ ὃ οὐκ ἐποίησα, ἀλλ, 
3 3 [ 3 »" 

ἐπειδὴ οὐκ εὐπόρουν ἀργυρίου διὰ τὸ διαφύρως ἔχειν τῷ Φορ- 
- δ' 1.5 ᾽ » ᾿ ᾽ - ἰς 

μίωνιν καὶ ἀποστερεῖσϑαν ὑττ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν, ἣν μὸν ὁ πα" 
᾿ , , ρ , , . ’ 

τὴρ κατέλιπε, κομίσας ὡς Θεοκλέα τὸν τὸτε τραπεζιτευονταὰ 10 
-" » ΄ 

ἐκπώματα καὶ στέφανον χρυσοῦν, ἅπερ ἐμοὶ ἐκ τῶν πατρῷῶν 
,, - ᾿. 

ὄντα ἐτύγχανεν, ἐκέλευσα δοῦναι τούτῳ χιλίας δραχμάς. καὶ 
-“ 3 -" ᾿ Ρ -" Υ τοῦτο ἔδωκα δωρεὰν αὐτῷ τὸ ἀργύριον, καὶ ὁμολογῶ δεδωκέναι. 

᾽ 5 “- 

ἡμέραις δ᾽ οὐ πολλαῖς ὕστερον προσελϑών μοι πλαέων ἔλεγεν, 15 
-“ ᾿" ᾽ » ΕἾΝ . , ι ΄ ᾿ 
ὅτι οὗ ξένον ἀπαιτοῖεν αὐτὸν οἵ δανείσαντες τὰ λύτρα τὸ λοι- 

» - κ- ᾿ 3 δ - 

ττὸν ἀργύριον, καὶ ἐν ταῖς συγγραφαῖς εἴη, τριάκονϑ᾽ ἡμερῶν 
“καὶ Ξ " , ᾽ ’ 6 ΓΝ ᾿ 

αὐτὸν ἀποδοῦναι, ἢ διπλάσιον ὀφείλειν, καὶ ὅτι τὸ χωρίον τὸ 
- 3 ᾿᾽ ἐν γειτόνων μοι, τοῦτο οὐδεὶς ἐθέλοι οὔτε πρίασϑαι οὔτε τί- 20 

“ [ν , 2 ι 2 ξ 2 “ 2 
ϑεσθαι" ὁ γὰρ ἀδελφὸς, ὁ ᾿Δἀρεϑούσιος, οὐ τἀνδράποδ᾽ ἐστὲ 

-»" 4] » 3 ᾽ -»" »Ἤ 

ταῦτα, ἃ υὖν ἀπογέγραπται, οὐδένα ἐῴη οὔτε ὠνεῖσϑαν οὔτε 
, ς 2 , δον δὼ 4 ’ ᾿ 3 ", 

τίϑεσϑαι, ὡς ἐνοφειλομένου αὐτῷ ἀργυρίου. Σὺ οὖν μοι, ἔφη, 
, ,] -»" -νὝ 23 ᾿Ὶ , 2 δ 

σπύρισον τὸ ἐλλεῖπον τοῦ ἀργυρίου, πρὶν τὰς τριάκονϑ' ἡμέρας Φό 

παρελϑεῖν, ἵ ἡ ὅ τε ἀποδέδωκα, ἰς χιλίας ὃ ὸ πορελϑεῖν, ἵνα μὴ ὃ τε ἀποδέδωκα, ἔφην τὰς χιλίας δραχμας, 
2 ὧν ἡ“ 4 καὶ ΡΥ, ’ ͵ 33. ἢ" ον 
ἀπόλωνται καὶ αὕτος ἀγώγιμος γένωμαι. συλλέξας δ΄, ἔφη; τον 
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᾿Ὶ 3 ’ 3 

ἔρανον, ἐπειδὰν τοὺς ξένους ἀπαλλάξω, σοὶ ἀποδώσω, ὃ ἄν. 
, “ Ξ ᾽ “ -» 

1250 μον χρήσῃς. οἶσϑα δ᾽, ἔφη, ὅτι καὶ οἵ νόμοι κελεύουσι τοῦ. 

λυσαμένου ἐκ τῶν πολεμίων εἶναι τὸν λυϑέντα, ἐὰν μὴ ἀποδιδῷ 
" ΄ 3 ͵ 7 2 » - Ἁ -" 3 ΄ 

τὰ λυτρα.. ἀκούων δ᾽ αὐτοῦ ταῦτα καὶ δοκῶν οὐ ψεύδεσθαι; 

5 ἀπεκρινάμην αὐτῷ, ἅπερ ἂν νέος τε ὥνθρωπος καὶ οἰχείως 
Γ 3 μ , ᾽ - “ 35 ΄ 

χρώμενος, οὐκ ὧν νομίσας ἀδικηϑῆναι, ὅτι ᾿Φ,), Νικόστρατε, 
- - ῇ Ξ ᾽ , - 

καὶ ἐν τῷ πρὸ τοῦ σον χούνῳ φίλος ἣν ἀληϑινὸς, καὶ νῦν ἐν 
-ὦὖὦ » 3 χ 2 Ἁ Ε] ΄ Γ ΄ 

ταῖς συμφοραῖς σου, καϑ' σὸν ἐγὼ ἐδυνάμην, βεβοηϑηξκα. 

10 ἐπειδὴ δ᾽ ἐν τῷ παρόντι οὐ δύνασαν πορίσαι ἅπαντα τὰ χρή- 
Ω , ᾿ ϑιο. 3 ’ 2 19. ὧδ 3.7 5. ἃ 

ματα, ἀργύυριον μὲν ἐμοὶ οὐ πᾶρξστιν, οὐδ΄ ἔχω οὐδ᾽ αὐτὸς, 
Ξ, , -" - χ - 

τῶν δὲ κτημάτων σοι τῶν ἐμῶν πκίχρημι 6 τι βούλει, ϑέντα τοῦ 
-" 2 - 

ἐπιλοίπου ἀββυοῦθμι; ὅσον ἐνδεῖ σοι, ἐνιαυτὸν ἀτύκῳ χρῆσθαι 
. 2 

τῷ ἀργυρίῳ καὶ ἀποδοῦναι τοῖς ξένοις. συλλέξας δ΄ ἔρανον, 

15 ὥσπερ αὐτὸς φὴς, λῦσαί μοι τὰ κτήματα, ἀκούσας δ᾽ οὗτος ταῦτα 
καὶ ἐπαινέσας μὲ ἐκέλευσε τὴν ταχίστην πρᾶξαι, πρὶν ἐξήκειν 

᾿Ὶ ο , 3 Ἵν. μὴ" -“ ι ΄ » , εΥ 

τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς ἔφη δεῖν τὰ λύτρα παταϑεῖνοι. τίϑημν οὖν 
-" Ε 

20 τὴν συνοικίαν ἑκκαίδεκα μνῶν ᾿Δρκέσαντι Παμβωτάδῃ, ὃν αὐτὸς 
οὗτος προὐξένησεν, ἐπὶ ὀκτὼ ὀβολοῖς τὴν μνᾶν δανείσαντι τοῦ 

, 

μηνὸς ἑκάστου. λαβὼν δὲ τὸ ἀργύριον οὐχ ὅπως χάριν τινά 
3 τ 35 3 

μον ἀποδίδωσιν ὧν εὖ ἔπαϑεν, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐπεβούλευσέ βοι, 
95 ἵν᾽ ἀποστερήσειε τὰς γύριον καὶ εἰς ἔχϑραν πατασναίη, καὶ ἀπο- 

φούμενος ἐγὼ, νέος ὧν, τοῖς πράγμασιν ὃ τι “ρησαίμην καὶ 
ἄπειρος πραγμάτων [ὅπως] μὴ εἰσπφώττοιμι αὐτὸν τἀργύριον, 
οὗ ἡ συνοικία ἐτέϑη, ἀλλ᾽ ἀφείην ἂν αὐτῶ. πρεῦφον μὲν οὖν 

ἐπιβουλεύει μοι μετὰ τῶν ἀντιδίκων καὶ πίστιν αὐτοῖς δίδωσιν" 
[ τὸ 3 ΄ ᾽ 

1251 ἔπειτα, ἀγώνων μοι συνεστηκότων πρὸς αὐτοὺς, τούς τε λόγους 
2 , “τ κ ΕῚ , -" ’ 3 , . Ε] 

ἐκφέρεν μου εἰδὼς καὶ ἐγγράφει τῷ δημοσίῳ ἀπροσχλῆτον ἐξ ἐμ- 

φανῶν καταστάσεως ἐπιβολὴν ἑξακοσίας καὶ δέκα δραχμὰς, διὰ 
» -" ΄ , -» 

5 Δυκίδου τοῦ μυλωθροῦ ποιησάμενος τὴν δίκην, κλητῆρα “δὲ 
9 ἃ - , 3 ι ᾿ δ. ἐς ἀν 5 , ῃ 

κατ ἐμοῦ τόν τε ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ, “Δρεϑουσιον τοῦτον, ἐπι- 
τ 3 - 

γράφεται, οὑπέρ ἐστι τἀνδράποδα ταῦτα, καὶ ἄλλον τινά, καὶ 
" 3 "»" » 3 ἡ 

παρεσκευάζοντο, εἰ ἀνακρινοίμην κατὰ τῶν οἰκείων τῶν ἀδι- 
- , 

10 χούντων με τὰς δίκας, ἃς εἰλήχειν αὐτοῖς, ἐνδεικνύναι μὲ παὶ 
δ δ᾽ , 

ἐμβάλλειν εἰς τὸ δεσμωτήριον. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ὁ ᾿Δρεϑού- 
“4 -»" , δ 

σιος ἀπρύσχλητόν μου δέκα δραχμῶν δίκην καταδικασάμενος, ὡς 
ὀφείλοντος τῷ δημοσί λητῆρας ἐ ἥμενος καὶ εἰσελϑὼ φ ς τῷ ὑημοσίῳ, ἡλητήρθας ἐπιγραψάμενος καὶ εἰσελϑῶν 

ι ΄ ΄ » “4 

16 εἰς τὴν οἰκίαν βίᾳ τὰ σκεύη πάντα ἐξεφόρησε, πλεῖον ἢ εἴκοσι 
-»" » 9. -» ) ᾿ μνῶν ἄξια, καὶ οὐδ᾽ ὁτιοῦν κατέλιπεν. ὅτε δὲ τιμωρεῖσϑαν μην 

- - ᾿ , . 

δεῖν, ἐκτίσας τῷ δημοσίῳ τὸ ὄφλημα, ἐπειδὴ ἐπυϑόμην τὴν 
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’ ᾿ -» - 

ἐπιβολὴν, καὶ ἐβάδιξον ἐπὶ τὸν κλητῆρα τὸν ὁμολογοῦντα πεκλη- 
τευκέναν τὸν ᾿Δρεϑούσιον τῆς ψευδοκλητείας κατὼ τὸν νόμον, 90 

-" [χ -» 

ἐλϑὼν εἰς τὸ χωρίον τῆς νυκτὸς, ὅσα ἐνῆν φυτὰ ἀκροδρύων 
΄ . 

γενναίων ἐμβεβλημένα καὶ τὰς ἀναδενδράδας ἐξέκοψε, καὶ φυτευ- 

τήρια ἐλαιῶν περιστοίχων κατέκλασεν, οὕτω δεινῶς, ὡς οὐδ᾽ 
ω ΠΝ τ 

ἂν οἱ πολέμιοι διαϑεῖεν. πρὸς δὲ τούτοις μεϑ΄ ἡμέραν παιδά- 25 

ριον ἀστὸν εἰσπέμψαντες διὰ τὸ γείτονές τε εἶναι καὶ ὅμορον 
τὸ χωρίον ἐκέλευον τὴν δοδωνιὰν βλαστάνουσαν ἐκτίλλειν, ἵν᾽, 
εἴπερ καταλαβὼν αὐτὸν ἐγὼ πρὸς ὀργὴν δήσαιμν ἢ πατάξαιμι 

δ -" ᾿ , ρ δ 

ὡς δοῦλον ὄντα, γραφήν μὲ γράψαιντο ὕβρεως. ὡς δὲ τούτου 15 
Δ τὼ Ν ΄ Ω » ᾽ 

διήμαρτον, κἀγὼ μάρτυρας μὲν ὧν ἔπασχον ἐποιούμην, αὐτὸς 
ΕῚ Μ ͵ ᾿ -" ν 

δ᾽ οὐδὲν ἐξημάρτανον εἰς αὐτοὺς, ἐνταῦϑα ἤδη μοι ἐπιβου- 
᾿ ΄, 

λεύουσι τὴν. μεγίστην ἐπιβουλήν. ἀναπεκριμένου γὰρ ἤδη μου 5 
3 “« » 

χατ᾽ αὐτοῦ τὴν τῆς ψευδοκλητείας γραφὴν καὶ μέλλοντος εἰσιέναν 
’ ΄ ᾽ - 

εἰς τὸ δικαστήριον, τηρήσας μὲ ἀνιόντα ἐκ Πειραιῶς ὀψὲ περὶ 
ι , , λε ᾿ ο ΄ ,.. ἵ Ἂ 2 »" ᾽ 

τὰς λυϑοτομίας παΐεν μὲ πὺξ καὶ ἀρπαΐζεν μέσον, καὶ ὠϑεῖ με εἰς 
΄ » 

τὸς λιϑοτομίας, εἰ μή τινες προσιόντες, βοῶντός μου ἀκούσαντες, 10 
, “ 6 49. ο έ ἅ; ᾽ λλ δὲ, νι » λ 

παρεγένοντο καὶ ἐβοήϑησαν. ἡμέραις δ᾽ οὐ πολλαῖς ὕστερον εἰσελ- 
Α ’ Ἁ Υ̓ . 

ϑοὼν εἰς τὸ δικαστήριον πρὸς ἡμέραν διαμεμετρημένην, καὶ ἐξελέγ- 
β ἄν “ἃ ᾿ - , ΝΑ. Δ Ὁ “ ᾿, ᾽ 
ξας αὐτὸν τὰ ψευδῆ κεκλητευκότα καὶ τὰ ἄλλᾳ ὅσα εἴρηκα ἡδικη- 

, Γ . -» , ͵ » ὡ ΄ 
κότα, εἷλον. καὶ ἐν τῇ τιμήσει βουλομένων τῶν δικαστῶν ϑανάτου ἰθ 

-»" 3 » , Α » -Ὁ 

τιμῆσαι αὐτῷ, ἐδεήϑην ἐγὼ τῶν δικαστῶν μηδὲν δι᾿ ἐμὲ τοι- 
᾿Ξ" - 32 ᾿ -" {2 -ὦ 

οὔτον πρᾶξαι, ἀλλὰ συγχωρῆσαι ὅσουπερ αὐτοὶ ἐτιμῶντο, τα- 
λά " οὐχ ἵνα μὴ ἀποϑάνῃ ὁ ᾿Δρεϑούσιος" ἄξ ὰρ αὐτῷ ἄντου χ μὴ ἢ ρεϑούσιος᾽ ἄξια γὰρ αὐτῷ 

΄ , ᾽ ᾽ Ἢ 

ϑανάτου εἴργαστο εἰς ἐμέ" ἀλλ᾽ ἵν᾿ ἐγὼ, Πασίωνος ὧν καὶ 90 
᾿ , , ᾽ , 3 ᾿ 71 ξ 

κατὰ ψηφισμα πολίτης, μηδένα ““ϑηναίων ἀπεκτονὼς εἴην. ὡς 
᾽ - “ ν᾿ Θ' »" « 

δ᾽ ἀληϑῆ εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς, τούτων ὑμῖν πάντων τοὺς μάρ- 
τυρας παρέξομαι. 

ἽΜΜΟΌΑΡΤΟΡ ΕΣ. 

Ἃ μὲν τοίνυν ἀδικούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν,, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ο5 

τὴν ἀπογραφὴν ἐποιησάμην, δεδήλωκα ὑμῖν. ὡς δ᾽ ἐστὶν ᾽4ρε- 
ϑουσίου τἀνδράποδα ταῦτα καὶ ὄντα ἐν τῇ οὐσίᾳ τῇ ἐκείνου 
ἀπέγραψα, ἐπιδείξω ὑμῖν. τὸν μὲν γὰρ Κέρδωνα ἐκ μιχροῦ. 
παιδαρίου ἐξεϑρέψατο. καὶ ὡς ἦν ᾿Αρεϑουσίου, τούτων ὑμῶν 
τοὺς εἰδότας μάρτυρας παρέξομαι. ᾿ 
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Παρ᾽ οἷς τοίνυν εἰργάσατο πώποτε, ὡς τοὺς μισϑοὺς ᾽4ρε- 
ϑούσιος ἐκομίζετο τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ δίκας καὶ ἐλάμβανε 

ν 2. τὰν κ᾿ ΄ 2 , ς ΄ “᾿ ͵ καὶ ἐδίδου, ὁπότε κακόν τι ἐργάσαιτο; ὡς δεσπότης ὧν, τούτων 
Θ΄, :} 

5 ὑμῖν τοὺς εἰδότας μάρτυρας παρέξομαι. 

ΓΆΡ ΒΡ ΡΥ ΟΣ, 

Τὸν δὲ Μάνην, δανείσας ἀργύριον ᾿Δρχεπόλιδι τῷ Πειραι- 
Ὁ ᾿ 5 τ’ 5» ἐν Ἂ, ἰῶ λΣ - σιῶν ’ ᾽, 

εἴ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν αὐτῷ ἀποδοῦναι ὃ ᾿Δρχέπολις οὔτε" 
. ΄ 2, ᾿ ᾽ χὰ [7 ᾽ , 3. τ. ,., δ᾽’ 

τὸν τῦκον οὔτε τὸ ἀρχαῖον, ἅπαν ἐναπετίμησεν αὐτῷ. παὶ ὅτε 
ε -" ΄ ω κ 

10 ἀληθῆ λέγω, τούτων ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι, 

ΜΜΌΏῃ0.ΡΙΟῬΝΕΡΑΣΙ 

»" ῇ 3 » 

Ἔπι τοίνυν καὶ ἐκ τῶνδε γνώσεσϑε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

ὅτι εἰσὶν ᾿Δρεϑουσίου οἱ ἄνϑρωποι' ὁπότε γὰρ οἵ ἄνθρωποι. 
τ 2 2, 16 οὗτοι ἢ ὀπώραν πρίαιντο, ἢ ϑέρος μισϑοῖντο ἐκϑερίσαι, ἢ ἄλ- 

- - 3 3 

λὸ τι τῶν περὶ γεωργίαν ἔργων ἀναιροῖντο, ᾿Δρεϑούσιος ἦν ὃ. 
ἀλδοον" ἢ ΄ Ἐΐμα βνν δα, ς 7.3 ἐνὶ μὰ ᾿ ὠνούμενος καὶ μισϑούμενος ὑπὲρ αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ. 
τούτων ὑμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι. 

Φ0 ΠΟ ΕΓ ΟΡ ΠΕΡΙ 

ἽΟσας μὲν τοίνυν μαρτυρίας παρασχέσϑαν εἶχον ὑμῖν, ὡς, 
ἔστιν ᾿Δρεϑουσίου τὰ ἀνδράποδα, δεδήλωκα ὑμῖν. βούλομαι δὲ 
καὶ περὶ τῆς προκλήσεως εἰπεῖν, ἣν οὗτοί μὲ προὐκαλέσαντο καὶ 

25 ἐγὼ τούτους. οὗτοι μὲν γάρ μὲ προὐκαλέσαντο, ὅτε ἡ πρώτη 
ἀνάγνωσις ἦν, φάσκοντες ἕτοιμοι εἶναι παραδιδόναι ἐμοὶ αὐτῷ 

τἀνδράποδα βασανίσαι, βουλόμενοι μαρτυρίαν τινὰ αὐτοῖς ταύ- 

τὴν γενέσϑαι. ἐγὼ δ᾽ ἀπεκρινάμην αὐτοῖς ἐναντίον μαρτύρων, 
τὰ " 

1284 ὅτι ἕτοιμός εἶμι ἰέναι εἰς τὴν βουλὴν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ παρατ᾿ 
τ᾿ -“ [χ 

᾿ λαμβάνειν μετ᾽ ἐκείνης ἢ μετὰ τῶν ἕνδεκα, λέγων, ὅτι, εἶ μὲν. 
“᾿ ΄ 

ἰδίαν δίκην ἐδικαζόμην αὐτοῖς, εἰ ἐμοὶ ἐξεδίδοσαν, παρελάμβα-. 
“ γ 3 [2 

γον ἂν, νυνὶ δὲ τῆς πόλεως εἴη τἀνδράποδα παὶ ἡ ἀπογραφή" 
5 δεῖν οὖν δημοσίᾳ βασανίζεσϑαι. ἡγούμην γὰρ οὐ προσήκειν: 

ἐμοὶ, ἰδιώτῃ ὄντι, τοὺς δημοσίους βασανίζειν, (οὐδὲ γὰρ τῆς 
βασάνου κύριος ἐγιγνόμην,) οὔτε καλῶς ἔχειν τὰ λεγόμενα 
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ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐμὲ κρίνειν" ἡγούμην δὲ δεῖν τὴν ἀρχὴν ἢ 
ο κ᾿ » - ;ὔ 

τοὺς ἡρημένους ὑπὸ τῆς βουλῆς γράφεσϑαι καὶ κατασημῃναμέ- 10 
» 

γους τὰς βασάνους, ὅ τι εἴποιεν οἱ ἄνϑρωποι, παρέχειν εἰς τὸ 
’ δ Ὰ ΝΆ ὦ 2 “ Ε] , δ ΡΥ. 

δικαστήριον, ἵν ἀκούσαντες ἔχ τούτων ἐψηφίσασϑε, ὁποῖόν τι 
δι “7 ’ Α κ , - ᾽ , σινδ, 

ὑμῖν ἐδόκει. ἰδία μὲν γὰρ βασανιζομένων τῶν ἀνϑρώπων ὑπ 
"Ὁ Ὁ ε“ 

ἐμοῦ ἀντελέγετ᾽ ἂν ἅπαντα ὑπὸ τούτων, εἰ δὲ δημοσίᾳ, ἡμεῖς 15 
Χ κ᾿ "» δι.323»ὕἢ σὰ , τ -" ΔΩ 

μὲν ὧν ἐσιωπῶμεν, οἵ δ᾽ ἄρχοντες οἵ ἠρημένοι ὑπὸ τῆς βουλῆς 
δ Ζ, « «Ὁ ἐβασάνιζον ἂν, μέχρι οὐ αὐτοῖς ἐδόκει. ταῦτα δέ μου ἐϑέλον- 

"ν -»" -" ΣῈ] ᾿" 

τος, οὐκ ἂν ἔφασαν παραδοῦναι τῇ ἀρχῇ» οὐδ᾽ εἰς τὴν βου- 
᾿Ὶ - β " - ν 
λὴν ἤϑελον ἀλολουϑεῖν. ὡς οὖν ἀληϑῆ λέγω, κάλει μου τοὺς 

, μάρτυρας τούτων, 90 

ἩΓΕ ΔΎ ἘΠῸΣ 

Κατὰ πολλὰ μὲν οὖν ἔμοιγε δοκοῦσιν εἶναν ἀναίσχυντοι 

ἀμφισβητοῦντες τῶν ὑμετέρων, οὐχ ἥκιστα δὲ ὑμῖν αὐτοὺς ἐπι- 
δείξω ἐκ τῶν νύμων τῶν ὑμετέρων. οὗτοι γὰρ, ὅτε οἵ δικα- 

σταὶ ἠβούλοντο ϑανάτου τιμῆσαι τῷ ᾿Δρεϑουσίῳ, ἐδέοντο τῶν 95 

δικαστῶν χρημάτων τιμῆσαι καὶ ἐμοῦ συγχωρῆσαι, καὶ ὧμολό- 
γησαν αὐτοὶ συνεκτίσειν. τοσούτου δὴ δέουσιν ἐκτίνειν καϑ'᾽ 

ἃ ἐνεγγυήσαντο, ὥστε καὶ τῶν ὑμετέρων ἀμφισβητοῦσι. καίτοι 
οἵ γε νόμοι κελεύουσι τὴν οὐσίαν δημοσίαν εἶναι, ὃς ἂν ἐγγυη- 1258 
σάμενός τι τῶν τῆς πόλεως μὴ ἀποδιδῷ τὴν ἐγγύην. ὥστε, καὶ 

εἰ τούτων ἦν τἀνδράποδα, προσῆκεν αὐτὰ δημύσια εἶναι, εἴπερ 
τι τῶν νύμων ὄφελος. καὶ πρὶν μὲν ὀφείλειν τῷ δημοσίῳ, ὃ 5 
᾿Αρεϑούσιος ὡμολογεῖτο τῶν ἀδελφῶν  εὐπορώτατος εἶναι" ἔπει- 
δὴ δ᾽ οἵ νόμοι κελεύουσι τἀκείνου ὑμέτερα εἶναι, τηνικαῦτα 
πένης ὧν φαίνεται ὃ ᾿Δρεϑούσιος, καὶ τῶν μὲν ἡ μήτηρ ἀμ- 
φισβητεῖ, τῶν δ᾽ ἡ ἀδελφή. χρῆν δ᾽ αὐτοὺς, εἴπερ ἠβούλοντο 10 

δικαίως προσφέρεσϑαν πρὸς ὑμᾶς, ἀποδείξαντας ἅπασαν τὴν 
οὐσίαν τὴν ἐκείνου, τὰ τούτων αὐτῶν εἴ τις ἀπέγραψεν, ἀμ- 

φισβητεῖν. ἐὰν οὖν ἐνθυμηϑῆτε, ὅτι οὐδέποτ᾽ ἔσται ἀπορία 
τῶν ἀμφισβητησόντων ὑμῖν περὶ τῶν ὑμετέρων, (ἢ γὰρ ὀρφα- 

νοὺρ ἢ ἐπικλήρους κατασκευάσαντες ἀξιώσουσιν ἐλεεῖσϑαι ὑφ᾽. 15 

ὑμῶν, ἢ γῆρας καὶ ἀπορίας καὶ τροφὰς μητρὶ λέγοντες καὶ 
ἀποδυρόμενοι, δι᾿ ὧν μάλιστ᾽ ἐλπίζουσιν. ἐ ξαπατήσειν ὑμᾶς, 

πειρώσονται καὶ ἀποστερήσειν τὴν πόλιν τοῦ ὀφλήματος,) ἐὰν 

οὖν ταῦτα παριδόντες πάντα καταψηφίσησθε, ὀρϑῶς βουλεύ- 30 

σεσϑε. 



ΥΠΟΘΕΣΙ͂Σ ΤΟΥ͂ ΚΩΤΑ͂ ΚΟΝΙΩΝῸΟῸΣ 

ΑΙΚΙΑ͂Σ ΔΟΓΟΥ: 

᾿γάξαυν οίστων ᾿ἡϑηναῖος δικάζεται Κόνωνι αἰκίας λέγων, ὑπὸ αυ-. 
τοῦ καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τετυπτῆσϑαι, καὶ μάρτυρας τούτου 

1256 παρεχόμενος. ὃ δὲ Κόνων ἀρνεῖται τὸ πρᾶγμα, καὶ μάρτυρας 
᾽ , κι Ρ , », τω ,’ὔ 

ἀντιπαρέχεται, οὖς ὃ ΖΔημοσϑένης οὔ φησι πιστούς" βεβιωκέ- 
γαὶ γὰρ φαύλως καὶ εὐχερῶς ἔχειν πρὸς τὸ ψεύδεσϑαι. 

ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

οΟ ἈΠ ΚΟΝ ΝΘ Θ 

ΑΙΚΙΑ͂Σ ΛΟΓΟΣ. : 

"4 βοισϑεὶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ παϑὼν ὑπὸ Κόνωνος του- 

τουὶ τοιαῦτα, ὥστε πολὺν χρόνον πάνυ μήτε τοὺς οἰκείους μή- 
τε τῶν ἰατρῶν μηδένα προσδοχᾷν περιφευξεῖσϑαί με, ὑγιάνας 

5 καὶ σωϑεὶς ἀπροσδοκήτως ἔλαχον αὐτῷ τὴν δίκην τῆς αἰκίας 
ταυτηνί. πάντων δὲ τῶν οἰκείων καὶ τῶν φίλων, οἷς συνεβου- 

λευόμην, ἔνοχον μὲν φασκόντων αὐτὸν ἔκ τῶν πεπραγμένων 
εἶναν καὶ τῇ τῶν λωποδυτῶν ἀπαγωγῇ παἱ ταῖς τῆς ὕβρεως 

10 γραφαῖς, συμβουλευύντων. δέ μον καὶ παραινούντων μὴ μείξω 

πράγματα, ἢ δυνήσομαι φέρειν, ἐπάγεσθαι, μηδ᾽ ὑπὲρ τὴν ἧ- 

λικίαν, ἣν ἔχω, ὧν ἐπεπόνϑειν ἐγκαλοῦντα φαίνεσθαι, οὕτως 

ἐποίησα, καὶ δι᾿ ἐκείνους ἰδίαν ἔλαχον δίκην, ἥδιστ᾽ ἂν, ὦ 

ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι, ϑανάτου κρίνας τουτονί. καὶ τούτου συγγνώ- 
15 μὴν ἕξετε εὖ οἵδ᾽ ὅτι πάντες, ἐπειδὰν ἃ πέπονθ᾽ ἀκούσητε" 

δεινῆς γὰρ οὔσης τῆς τότε συμβάσης ὕβρεως, οὐκ ἐλάττων ἡ 
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- ΠΡ » 

μετὰ ταῦτ᾽ ἀσέλγειά ἐστι τουτουΐ. ἀξιῶ δὲ καὶ δέομαι πάντων ὁμοίως 
ιῳ -" - ὧδ. «δὼ 3 -»"Ὕ - ὑμῶν, πρῶτον μὲν εὐνοϊρῶς ἀκοῦσαί μου περὶ ὧν πέπονθα λέ- 

Γ 3 -. » - γοντος; εἶτ᾽, ἐὰν ἠδικῆσθαι ποαὶ παρανενομῆσϑοαι δοκῶ, βοη- 1907 
ἰ-. ἘΠῚ σις λα. 

ϑῆσαί μοι τὰ δίκαια. ἐξ ἀργῆς δ᾽, ὡς ἕκαστα πέπρακται, διη- 
, ͵ Φ' »" [ν μ" τ΄" 3 ’ . 

γήσομαι πρὸς ὑμῶς ὡς ὧν οἷός τε ὦ διὰ βραχυτάτων. ἐξήλϑο- 
» δ΄. ὦ 

μεν ἔτος τουτὶ τρίτον εἰς Πάναχτον φρουρᾶς ἡμῖν προγρα- ὅ 
5 » , Α. 

φείσης. ἐσκήνωσαν οὖν οἵ υἱεῖς οἵ Κόνωνος τουτουὶ ἐγγὺς ἡ- 
ὦ ω ΕἸ “" ΕΠ ᾿ κ " 9 » "᾿ εἶ ι 

μῶν, ὡς οὐκ ἂν ἐβουλύμην. ἡ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἔχϑρα καὶ τὰ προσ- 
’ εν δὶ ὁ, - , ἤν: τ ἐνΑὐο, , δ᾽ 

“ρουσματ᾽ ἐκεῖϑεν ἡμῖν συνέβη" ἐξ ὧν δ΄, ἀκούσεσϑε. ἔπινον 
ἢ Ἱ ι ΄ Ε] ΄ 

ἑκάστοτε οὗτοι τὴν ἡμέραν, ἐπειδὰν τάχιστα ἀριστήσειαν, ὅλην, 10 
“νϑ93 ε ἡ » - » 

καὶ τοῦϑ'΄, ἕως πὲρ ἡμὲν ἐπὶ τῇ φρουρῷ, διετέλουν ποιοῦντες. 
- Ψ ’ 3 φ χ ΄ ς 

ἡμεῖς δ᾽, ὥσπερ ἐνθάδ᾽ εἰώϑαμεν, οὕτω διήγομεν καὶ ἔξω. ἣν 
3 - - ᾿ ἰχ ᾿ 

οὖν δειπνοποιεῖσϑαν τοῖς ἄλλοις ὥραν συμβαίνοι, ταύτην ἂν 
: ᾿ Α - » 

ἤδη ἐπαροίνουν οὗτοι, τὰ μὲν πολλὰ εἰς τοὺς παῖδας ἡμῶν, 
Ἂ » ν᾽ »" 3 

τοὺς ἀκολούϑους, τελευτῶντες δὲ καὶ εἰς ἡμᾶς αὐτούς. φήσαν- 15 
ΓΝ 3 3 -" "»" 

τες γὰρ, καπνίζειν αὐτοὺς ὀψοποιουμένους τοὺς παῖδας ἢ κακῶς 
᾿ 

λέγειν ὅ τι τύχοιεν, ἔτυπτον, καὶ τὰς ἁμίδας κατεσκεδάννυον, 
[χ2 3ς - 

παὶ προδεούρουν, καὶ ἀσελγείας παὶ ὕβρεως οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπέλει- 
ν μμ - - " » πον. ὁρῶντες δ᾽ ἡμεῖς ταῦτα καὶ λυπούμενοι, τὸ μὲν πρῶτον 90 

3 , ΡΝ Ἂν δὰ ’ δ΄ " 5.5 2 ΄ » 
ἀπεπεμψαμεϑα " ὡς δ΄ ἐχλευαζον ἡμᾶς καὶ οὐὺ ἐπαύοντο, τῷ 

στρατηγῷ τὸ πρᾶγμα εἴπομεν κοινῇ πάντες οἵ σύσσιτοι προσεῖ- 
’ ᾽ -» Ε Ἢ ᾿ ) “- 

ϑόντες, οὐκ ἐγὼ τῶν ἄλλων ἔξω. λοιδορηϑέντος δ᾽ αὐτοῖς ἐκεί- 
᾽» Ε] τ -»" 

νου καὶ κακίσαντος αὐτοὺς οὐ μόνον περὶ ὧν εἰς ἡμᾶς ἠσέλ- 35 
3 - - 

γαινον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὧν ὕλως ἐποίουν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, 
- » τοσούτου ἐδέησαν παύσασϑαιν 1) αἰσχυνθῆναι, ὥστ᾽, ἐπειδὴ ϑᾶτ- 

Θ᾽ , » τον συνεσχύτασεν, εὐϑὺς ὡς ἡμᾶς εἰσεπήδησαν ταύτῃ τῇ ἕσπέ- 
" Ἁ " -» -» Η] « " ι 2 

ρῳ. καὶ τὸ μὲν πρῶτον κακῶς ἔλεγον, τελευτῶντες δὲ καὶ πλη- 1958 

γὰς ἐνέτειναν ἐμοί " καὶ τοσαύτην κραυγὴν παὶ ϑόρυβον περὶ 
Ἁ ᾿] ᾿ τὴν σκηνὴν ἐποίησαν, ὥστε καὶ τὸν στρατηγὸν καὶ τοὺς ταξιάρ- 

-" ᾿ »" ,΄ , » δ " ΄ 
χους ἐλϑεῖν καὶ τῶν ἄλλων τινὰς στρατιωτῶν, οἵπερ ἑκωλυσαν 5 

Β «ἂ 3 » ᾽ 3 ᾿ - 

μηδὲν ἡμᾶς ἀνήκεστον παϑεῖν μηδ᾽ αὐτοὺς ποιῆσαι παροινου- 
» ΄, » 

μένους ὑπὸ τούτων. τοῦ δὲ πράγματος εἰς τοῦτο προελϑόντος, 
» “ - τ , 

ὡς δεῦρ᾽ ἐπανήλϑομεν, ἦν ἡμῖν, οἷον εἰκὸς ἐκ τούτων ὀργὴ καὶ 
᾿ 2 " 2 ι . . ᾿ ᾿ 27 ἊΣ 

ἔχϑρα πρὸς ἀλλήλους. οὐ μὴν ἔγωγε μὰ τοὺς ϑεοὺς ὠόμην δεῖν 10 

οὔτε δίκην λαχεῖν αὐτοῖς οὔτε λόγον ποιεῖσϑαν τῶν συμβάντων 
-“ » 3 -» 

οὐδένα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐκεῖνο ἐγνώκειν τὸ λοιπὸν, εὐλαβεῖσϑαι καὶ 
-» ᾿ -" 5 τ φυλάττεσθαι μὴ πλησιάζειν τοῖς τοιούτοις. πρῶτον μὲν οὖν ὧν 

΄ ,Ὶ “ ι 

εἴρηκα τούτων βούλομαι τὰς μαρτυρίας παρασχύμενος μετὰ 15 
- ΑΚ Ύ; ἄν τὰ “ τῇ 

ταῦτα, οἷα ὑπ᾽ αὐτοῦ τούτον πέπονθα, ἐπιδεῖξαι, ἵνα εἰδῆτε, 
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- ξ - » - » - Ξ' 
ὅτι, ὦ προσῆκε τοῖς τὸ πρῶτον ἁμαρτηϑεῖσιν ἐπιτιμᾶν, οὗτος. 

"4 Ἷ »" 3 

αὐτὸς πρότερος πολλῷ δεινότερ᾽ εἴργασται. 

ΠᾺΡ ΤΟ ΙΕ ΈΜΙΝ 

90 Ὧν μὲν τοίνυν οὐδένα μην δεῖν λόγον ποιήσασϑαι, ταῦτ᾽ 
᾽ 3 - »"Ὕ ΄ 

ἔστι. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον οὐ πολλῷ περιπατοῦντος, ὥσπερ εἰώ- 
ϑειν, ἑσπέρας ἐν ἀγορᾷ μου μετὰ Φανοστράτου τοῦ Κηφισιέως, 

δ δ ς τῶν ἡλιπιωτῶν τινὸς, παρέρχεται Κτησίας, ὃ υἱὸς ὃ τούτου, 
Γ΄ - Ἁ 

95 μεϑύων κατὰ τὸ “εωκόριον ἐγγὺς τῶν Πυϑοδώρου. κατιδὼν 
᾿ - ἡ ς δ᾽ ἡμᾶς καὶ χοαυγάσας παὶ διαλεχϑείς τι πρὸς αὑτὸν οὕτως, 
ω “᾿ [κ ᾿ - “ “7 - .} 
ὡς ἂν μεϑυῶν, ὥστε μὴ μαϑεῖν ὁ τι λέγοι, παρῆλϑε πρὸς Με- 

λίτην ἄνω" ἔπινον γὰρ ἐνταῦϑα, (ταῦτα γὰρ ὕστερον ἐπυϑό- 
᾿ -»" - ΄ ΄ 

1259 μεϑα,}) παρὰ Παμφίλῳ τῷ πναφεῖ, Κόνων οὑτοσὶ, Θεότιμός 
3 ᾽ τὸ ν . 

τις, ᾿Δρχεβιάδης, Σπίνϑαρος ὁ Εὐβούλου, Θεογένης ὃ ᾿άνδρο- 
Ξ ͵ 

μένους, πολλοί τινες᾽ οἷς ἐξαναστήσας ὁ Ατησίας ἐπορεύετο 
9 τοὶ 3 - 

5. εἰς τὴν ἀγοράν. καὶ ἡμῖν συμβαίνει ἀναστρέφουσιν ἀπὸ τοῦ 
0 , ι -» ΄ 2 Ὕ ᾿ , 

Φεῤῥεφαττίου καὶ περιπατοῦσι πάλιν κατ΄ αὐτὸ πῶς τὸ Ζεῶκο- 
Ξ: Γ΄ 2 

ριον εἶναι, καὶ τούτοις περιτυγχάνομεν. ὡς δ᾽ ἀνεμίχϑημεν, εἷς 
5»,᾽»΄Σ’)4)]ν' ν - 

μὲν αὐτῶν, ἀγνώς τις, τῷ Φανοστράτῳ προσπίπτει, καὶ κα- 
ΕἾ “ Δ 0 τπ ᾽ ς ἊΣ ΤΌΣ 

10 τεῖχεν ἐκεῖνον Κόνων δ᾽ οὑτοσὶ καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ὁ ᾽4ν- 
᾿ - 

δρομένους υἱὸς, ἐμοὶ περιπεσύντες, τὸ μὲν πρῶτον ἐξέδυσαν, 
36.325 Ὁ ᾿ κ δ΄. ᾽ ᾿ , ΄ ,’ 

εἰϑ΄ υποσκελίσαντες καὶ ῥαξαντες εἰς τὸν βορβορον οὕτω διέ- 
͵ δ, » , 

ϑηπαν ἐναλλόμενον παὶ ὑβρίζοντες, ὥστε τὸ μὲν χεῖλος διακόψαι, 
9 κ - - 

τοὺς δ᾽ ὀφϑαλμοὺς συγκλεῖσαι, οὕτω δὲ κακῶς ἔχοντα κατέλειπον, 
[χ2 Ἷ ᾽ » ΄ “4. ΄ 3 

15 ὥστε μήτε ἀναστῆναν μὴτε φϑέγξασϑαι δύνασϑαι. κείμενος ὃ 
3 » ᾿, Α κ ᾿ ΄᾽ ι ᾿ ᾿ ᾿» Ἢ Ὶ 

αὐτῶν ἤκουον πολλὰ καὶ δεινὰ λεγόντων. καὶ τὰ μὲν ἄλλα καὶ. 
, ΕΣ Ἁ ." . ἐν , 3 ΄ Ὁ Φ' Κιω 

βλασφημίαν ἔχεν τινὰ, ἃ καὶ ὀνομάζειν ὀχνήσαιμ᾽ ἂν ἐν ὑμῖν 
» χ -»" » ἔνια" ὃ δὲ τῆς ὕβρεώς ἐστι τῆς τούτου σημεῖον καὶ τεκμήριον 

-Ὕ - ᾿ - ν » -Ὕ“Ὡϑ' δὲ δὰ - 

90 τοῦ πᾶν τὸ πρᾶγμα ὑπὸ τούτου γεγενῆσϑαι, τοῦϑ᾽ ὑμῖν ἐρῶ. 
ἐν ν 5 , 
η,δὲ γὰρ τοὺς ἀλεκτρυόνας μιμούμενος τοὺς νενικηκύτας " οὗ δὲ 

ες απ, Ἂ ᾽ δ 
κροτεῖν τοῖς ἀγκῶσιν αὐτὸν ἠξίουν ἀντὶ πτερύγων. τὰς πλευράς. 

-. "-" - 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐγὼ μὲν ἀπεχκομίσϑην ὑπὸ τῶν παρατυχόντων 
“- " τ 3 » , ᾿΄ σ ᾽ 

95 γυμνὸς, οὗτοι δ΄ ᾧχοντο ϑοιμάτιον λαβόντες μου. ὡς δ᾽ ἐπὶ 
ΠΝ ι “ ᾿ - 

τὴν ϑύραν ἦλθον, κραυγὴ καὶ βοὴ τῆς μητρὸς καὶ τῶν ϑερα- 

παυνίδων ἣν᾽ καὶ μύλις ποτὲ εἰς βαλανεῖον ἐνεγκύντες μὲ καὶ 
ο ,. “ ἐδ ἄο ἐὰ » ς τ Ὁ 3 ἀλη ϑῇ λέ 

περιπλύναντες ἔδειξαν τοῖς ἰατροῖς. ὡς οὖν ταῦτ ἀληϑῆ λέγω, 
͵ ΄ " ΙΝ ΄ 

τουτῶν υμῖν τοὺς μάρτυρας παρέξομαι. 
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4. ΡΤ ὉῬΊΕΙΣ: 1260 

Ω , ᾽, 

Συνέβη τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ Εὐξίϑεον τουτονὶ 
᾽ Β' «ὦ - ’, 

τὸν Χολλίδην, ὕὄνϑ᾽ ἡμῖν συγγενῆ, καὶ Μειδίαν μετὰ τούτου 
3 » , πὰ 

ἀπὸ δείπνου ποϑὲν ἀπιύντας περιτυχεῖν πλησίον ὄντε μοι τῆς 
᾿ Ε) ἣγα , ᾿ - , -Ψ 

οἰκίας ἤδη, καὶ εἰς τὸ βαλανεῖον φερομένῳ παρακολουϑῆσαι, 5 
δὶ» 3 ᾿᾿ ΠῚ Ω 2 ᾽ ἀπ ν “- [χὲ 3 

καὶ ἰατρὸν ἄγουσι παραγενέσϑαι. οὕτω δ᾽ εἶχον ασϑενῶς, ὠσϑ΄, 

ἕνα μὴ μακρὰν φεροίμην οἴκαδε ἐκ τοῦ βαλανείου, ἐδόκει τοῖς 

παροῦσιν ὡς τὸν Μειδίαν ἐκείνην τὴν ἑσπέραν κομίσαι με᾿ καὶ 
, “ ΄ 3 ᾿ ᾿ ΄ , “3 ὅν “α,7 

ἐποίησαν οὕτω. λάβε οὖν καὶ τὰς τούτων μαρτυρίας, ἵν᾿ εἰδῆϑ᾽, 10 
[χ ι , δ δον , δ , 
ὅτι πολλοὶ συνίσασιν, ὡς ὑπὸ τούτων υβρίσϑην. 

ἡ. ΔΝ τὰν τ ἐτὸ ὧδ οἷν ΠΡ Ὁ ὁ 

“άβε δὴ καὶ τὴν τοῦ ἰατροῦ μαρτυρίαν. 

ἍΜ ΡΤ ΒΝ Τ υἱἵΑ, 

Τύτε μὲν τοίνυν παραχρῆμα ὑπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἔλαβον 15 
καὶ τῆς ὕβρεως οὕτω διξετέϑην, ὡς ἀκούετε καὶ μεμαρτύρηται 
παρὰ πάντων ὑμῖν τῶν εὐθὺς ἰδόντων. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν μὲν 
οἰδημάτων τῶν ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τῶν ἑλκῶν οὐδὲν ἔφη φο- 
βεῖσϑαι λίαν ὃ ἰατρός" πυρετοὶ δὲ παρηκολούϑουν μοι συνεχεῖς 90 
καὶ ἀλγήματα ὅλου μὲν τοῦ σώματος πάνυ σφοδρὰ καὶ δεινὰ, 
μάλιστα δὲ τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ ἤτρου, καὶ τῶν σιτίων ἀπε- 
κεκλείσμην. καὶ, ὡς μὲν ὃ ἰατρὸς ἔφη, εἰ μὴ κάϑαρσις αἵματος 
αὐτομάτη μοι πάνυ πολλὴ συνέβη περιωδύνῳ ὄντι καὶ ἀπορου- 96 

μένῳ ἤδη, κἂν ἔμπυος γενόμενος διεφϑάρην᾽ νυνὶ δὲ τοῦτ᾽ 
ἔσωσε τὸ αἷμα ἀποχωρῆσαν. ὡς οὖν καὶ ταῦτ᾽, ἀληθῆ λέγω, 
καὶ παρηκολούϑησέ μοι τοιαύτη νόσος, ἐξ ἧς εἰς τοὔσχατον 1901 
ἦλϑον, ἐξ ὧν ὑπὸ τούτων ἔλαβυν πληγῶν, λέγε τὴν τοῦ ἰατροῦ 
μαρτυρίαν καὶ τὴν τῶν ἐπισκοπουμένων. 

ΠΕ ΑΡΙΥ ΑΔ. 

“Ὅτι μὲν τοίνυν οὐ μετρίας τινὰς καὶ φαύλας λαβὼν πλη- 5 
γὰς, ἀλλ᾽ εἰς πᾶν ἐλϑὼν διὰ τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἀσέλγειαν τὴν 
τούτων πολὺ τῆς προσηκούσης ἐλάττω δίκην εἴληχα, πολλαχό- 

ϑὲν νομίζω δῆλον ὑμῖν γεγενῆσθαι, οἴομαν δ᾽ ὑμῶν ἐνίους 
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- 

10 ϑαυμάξειν, τίνα ποτέ ἐστιν, ἃ πρὸς ταῦτα τολμήσει Κόνων λέ- 
δ -»Ὕ δὲ» 

γειν. βούλομαι δὴ προειπεῖν ὑμῖν, ἃ ἐγὼ πέπυσμαι λέγειν αὖ- 
ι ΄ ἂν 9 ἄνα ἵ -“ 

τὸν παρεσχευάσϑαι" ἀπὸ τῆς ὕβρεως καὶ τῶν πεπραγμένων τὸ 
- ᾽ -" 

πρᾶγμ᾽ ἀπαγαγόντα εἰς γέλωτα καὶ σκώμματα ἐμβαλεῖν πειράσε- 
ι " ς . 5 -" ΄ ᾿ " “ 3 » 

15 σϑαν καὶ ἐρεῖν, ὡς εἰσὶν ἐν τῇ πολὲι πολλοὶ, καλῶν καγαϑὼῶν 
3 ἘΠ ω ἥδ 28 , πές.» 
ἀνδρῶν υἱεῖς, οἱ παίζοντες, οἷα ἄνθρωποι νέοι, σφίσιν αὑτοῖς 

ἐπωνυμίας πεποίηνται καὶ καλοῦσι τοὺς μὲν ἰϑυφάλλους, τοὺς 
-» 3 “- 

δὲ αὐτοληκύϑους, ἐρῶσι δ΄ ἐκ τούτων ἑταιρῶν τινές" καὶ δὴ 
καὶ τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ εἶναι τούτων ἕνα, καὶ πολλάκις περὶ 

90 ἑταίρας καὶ εἰληφέναι καὶ δεδωκέναι πληγὰς, χαὶ ταῦτ᾽ εἶναι 

νέων ἀνθρώπων. ἡμᾶς δὲ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς παροίνους 
ς 2 

μέν τινας καὶ ὑβριστὰς οὐ κατασχευάσει, ἀγνώμονας δὲ καὶ 
΄ “ἢ 3 τι δ . δὲ 429 τ , 

πικροὺς. ἐγὼ δ΄, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, χαλεπῶς ἐφ΄ οἷς πέπον- 

25 ϑὰ ἐνηνοχὼς οὐχ ἧττον τοῦτ᾽ ἀγανοχτήσαιμ᾽ ἂν καὶ ὑβρισϑῆ- 
- ᾽ ᾿ ῬΨ' »» 

ναι νομίσαιμι, εἰ οἷόν τ΄ εἰπεῖν, εἶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ δόξει Κόνων 

οὑτοσὶ λέγειν περὶ ἡμῶν, καὶ τοσαύτη τις ἄγνοια παρ᾽ ὑμῖν 
2 ᾿ Ω, 2 σ΄ “ἢ μ}} [ 5 “οὦἡ(, ἜΣ ΔΝ ’ » 
ἐστὶν, ὥσϑ᾽, ὁποῖός τις ἂν ἕκαστος εἶναι φῇ ἡ ὁ πλησίον αὖ- 

» - 2 

1969 τὸν αἰτιάσηται, τοιοῦτος νομισϑήσεται, τοῦ δὲ καϑ΄ ἡμέραν 
- ο - -" . 

βίου καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων μηδ᾽ ὁτιοῦν ἔσται τοῖς μετρίοις 
᾽» ἰχ - ᾿ » - Φ ΤΘ ΄, δ, .9 2 
ὄφελος. ἡμεῖς γὰρ οὔτε παροινοῦντες οὐϑ' υβροίζοντες υπ΄ οὐ- 

ἡ ο δενὸς ἀνθρώπων ξωράμεϑα, οὔτ᾽ ἄγνωμον οὐδὲν ἡγούμεθα 
- ᾧ. ὃς 2 “ ΄ 

5 ποιεῖν, εἶ περὶ ὧν ἠδικήμεϑ' ἀξιοῦμεν κατὰ τοὺς νόμους δίκην 
, ᾽ Ἂν 

λαμβάνειν " ἰϑυφαλλοις δὲ καὶ αὐτοληκύϑοις συγχωροῦμεν εἶἴ- 
- “" Γ ᾽ -“ » 

γαι τοῖς υἱέσι τοῖς τούτου. καὶ ἔγωγ᾽ εὔχομαι τοῖς ϑεοῖς, εἰς 

Κόνωνα καὶ τοὺς υἱεῖς τοὺς τούτου καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα 
[2 , ὦ τ ΄ ᾽ δ -» 3 ΄ »" 

10 ἅπαντα τρέπεσϑαι" οὕὔτον γὰρ εἰσιν οἵ τελοῦντες ἀλλήλους τῷ 

ἰϑυφάλλῳ καὶ τοιαῦτα ποιοῦντες, ἃ πολλὴν αἰσχύνην ἔχει καὶ 
᾿ " ΄, Χ -» 4 ’ , 3 νι ᾽ 

λέγειν, μὴ ὅτι γε δὴ ποιεῖν, ἀνϑρώπους μετρίους. ἀλλὰ τί 

ταῦτ᾽ ἐμοί; ϑαυμάζω γὰρ ἔγωγε, εἴ τίς ἔστε πρόφασις παρ᾽ 
»" -" τ 3 [Ἰ “᾿ δ 

15 ὑμῖν ἢ σκῆψις εὑρημένη, δι΄ ἣν, ἂν ὑβρίζων τις ἐξελέγχηταν 
᾽ , ᾿ ᾽ 

καὶ τύπτων, δίκην οὐ δώσει. οὗ μὲν γὰρ νόμοι πολὺ τἀναντία 
’, [χἢ Ε 

καὶ τὰς ἀναγκαίας προφάσεις, ὕπως μὴ μείζους γίγνωνναι, 
εν 9, - »" 

προείδοντο. οἷον, (ἀνάγκη γὰρ μον καὶ ξητεῖν ταῦτα καὶ πὺυν- 

20 ϑάνεσϑαι, διὰ τί οὕτω γέγονεν, εἰσὶ κακηγορίας δίκαι. φασὶ 
«- ,΄ - ΄ 

τοίνυν ταύτας διὰ τοῦτο γίγνεσϑαι, ἵνα μὴ λοιδορούμενον τύ- 
[4 

πτειῖν ἀλλήλους προάγωνται. πάλιν αἰκίας εἰσί. καὶ ταύτας ἀκούω 
- 5: Ὁ [γι σ΄ Ξ, 

διὰ τοῦτο εἶναι τὰς δίκας, ἵνα μηδεὶς, ὅταν ἥττων ἢ!, λίϑῳ ἢ 
- ᾽ ᾿ - 

25 τῶν τοιούτων ἀμύνηται μηδενὶ, ἀλλὰ τὴν ἐκ τοῦ νύμου δίκην 
, 4 - - Ἁ 

ἀναμείνῃ. τραύματος πάλιν εἰσὶ γραφαὶ τοῦ μὴ τιτρωσκομένων 
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τινῶν φόνους γίγνεσϑαι. τὸ φαυλότατον, οἶμαι, τὸ τῆς λοιδο- 
ρίας, πρὸ τοῦ τελευταίου καὶ δεινοτάτου προεώραται τοῦ μὴ 
φόνον γίγνεσθαι μηδὲ κατὰ μικρὸν ὑπάγεσϑαι ἔκ μὲν λοιδορίας 1960 
εἰς πληγὰς, ἐπ δὲ πληγῶν εἰς τραύματα, ἐκ δὲ τραυμάτων εἰς 
ϑάνατον, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς νόμοις εἶναι τούτων ἑκάστου τὴν δίκην, 
μὴ τῇ τοῦ προστυχύντος ὀργῇ μηδὲ βουλήσει ταῦτα κρίνεσθαι. 
εἶτ᾽ ἐν μὲν τοῖς νόμοις οὕτως, ἂν δ᾽ εἴποι Κόνων ᾿Ιϑυφαλλοί 5 
τινές ἐσμεν ἡμεῖς συνηγμένοι καὶ ἐρῶντες, οὖς ἂν ἡμῖν δόξῃ, 
παίομεν καὶ ἄγχομεν, εἶτα γελάσαντες ὑμεῖς ἀφήσετε; οὐκ οἵο- 
μαί γε. οὐ γὰρ ἂν γέλως ὑμῶν ἔλαβεν οὐδένα, εἰ παρὼν ἐτῴγ- 
χανεν, ἡνίκα εἱλκόμην καὶ ἐξεδυόμην καὶ ὑβριξόμην, καὶ ὑγιὴς 10 
ἐξελϑὼν φοράδην ἦλθον οἴκαδε, ἐξεπεπηδήκεν δὲ μετὰ ταῦϑ᾽ ἡ 

μήτηρ, καὶ κραυγὴ καὶ βοὴ τῶν γυναικῶν τοσαύτη παρ᾽ ἡμῖν 
ἦν, ὡσπερανεὶ τεϑνεῶτός τινος, ὥστε τῶν γειτύνων τινὰς πέμ- 

αν πρὸς ἡμᾶς ἐρησομένους, ὅ τί ἐστι τὸ συμβεβηκός. ὅλως 15 
δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δίκαιον μὲν οὐδενὶ δήπου σκῆψιν οὐ- 
δεμίαν τοιαύτην οὐδὲ ἄδειαν ὑπάρχειν παρ᾽ ὑμῖν, δι᾿ ἣν ὑβρί- 
ξειν ἐξέσται" εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἐστί τῳ, τοῖς δι᾿ ἡλικίαν [ νεότητα] 
τούτων τι πράττουσι, τούτοις ἀποκεῖσϑαι προσήκει τὰς τοιαύ- 90 
τας καταφυγὰς, καὶ ἐκείνοις οὐκ εἰς τὸ μὴ δοῦναι δίκην, ἀλλ᾽ 
εἰς τὸ τῆς προσηκούσης ἐλάττω. ὅστις δ᾽ ἐτῶν μέν ἐστι πλειό- 
γῶν ἢ πεντήκοντα, παρὼν δὲ νεωτέροις ἀνϑρώποις καὶ τούτοις 

υἱέσιν οὐχ ὅπως ἀπέστρεψεν ἢ διεκώλυσεν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἡγεμὼν 35 
καὶ πρῶτος καὶ πάντων βδελυρώτατος γεγένηται, τίν᾽ ἂν οὗτος 

ἀξίαν τῶν πεπραγμένων ὑπύσχοι δίκην; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ᾽ 
ἀποθανόντα οἴομαι. καὶ γὰρ εἰ μηδὲν αὐτὸς εἴργαστο τῶν πε- 
πραγμένων, ἀλλ᾽ εἰ, παρεστηκότος τούτου, Κτησίας, ὃ υἱὸς 1264 

τούτου, ταῦϑ᾽ ἅπερ οὗτος νυνὶ πεποιηκὼς ἐφαίνετο, τοῦτον 
ἐμισεῖτ᾽ ἂν δικαίως. εἶ γὰρ οὕτω τοὺς ἑαυτοῦ προῆκται παῖ- 
δας, ὥστ᾽ ἐναντίον ἐξαμαρτάνοντας ξαυτοῦ, καὶ ταῦτα, ἐφ᾽ ὧν 

ἐνίοις ϑάνατος ἡ ζημία κεῖται, μήτε φοβεῖσϑαι μήτ᾽ αἰσχύνε- ὅ 
σϑαι, τί τοῦτον οὐκ ἂν εἰκότως παϑεῖν οἴεσϑε; ἐγὼ μὲν γὰρ 

ἡγοῦμαι, ταῦτ᾽ εἶναι σημεῖα τοῦ μηδὲ τοῦτον τὸν ἑαυτοῦ πατέ- 

ρα αἰσχύνεσθαι" εἰ γὰρ ἐκεῖνον αὐτὸς ἐτίμα καὶ ἐδεδίει, κἂν 
τούτους αὑτὸν ἠξίου. λάβε δή μοι καὶ τοὺς νόμους τοὺς τῆς 10 
ἕβρεως καὶ τὸν περὶ τῶν λωποδυτῶν" καὶ γὰρ τούτοις ἀμφο- 
τέροις ἐνόχους τούτους ὄψεσθε. λέγξ. 
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ΟΣ Μ-.-ἸΟ1. 

, ΡΥ, ᾽ ᾿ 
Τούτοις τοῖς νόμοις ἀμφοτέροις ἐκ τῶν πεπραγμένων ἕνο- 

΄ δ ς ᾿ ω 
15 χος Κόνων ἐστὶν οὑτοσί" καὶ γὰρ ὕβριζε καὶ ἐλωποδύτει. εἰ 

Α 3 - - 

δὲ μὴ κατὰ τούτους προειλόμεϑ᾽ ἡμεῖς δίκην λαμβώνειν, ἡμεῖς 
᾽ 2. Ἃ ΄ 

μὲν ἀπρόγμονες καὶ μέτριον φανοίμεϑ᾽ ἂν εἰκότως, οὗτος δ᾽ 

ὁμοίως πονηρός. καὶ μὴν, εἰ παϑεῖν τί μοι συνέβη, φόνου 
20 καὶ τῶν δεινοτάτων ἂν ἡν ὑπόδικος. τὸν γοῦν τῆς Βραυρωνό- 

3 “ 

ϑὲν ἱερείας πατέρα ὁμολογουμένως οὐχ ἁψάμενον τοῦ τελευτή- 
, -“" ΄ 9 

σαντος, ὅτι τῷ πατάξαντι τύπτειν παρεκελεύσατο, ἐξέβαλεν [ αὖ: 

τὸν] ἡ βουλὴ ἡ ἐξ ᾿Φρείου πάγου" δικαίως. εἰ γὰρ οἵ παρόν- 
2 Α - , ᾿ Ἵ 2 3 Ἂ » ᾿ Ἅ .Ὁ.- 

25 τὲς ἀντὶ τοῦ κῶλύυειν τοὺς ἡ ὃδι οἶνον ἡ ὃν ὑργὴν ἢ τιν. ἀλ- 
"» 3 » 3 

λην αἰτίαν ἐξαμαρτάνειν ἐπιχειροῦντας αὐτοὶ παροξυνοῦσιν, οὐ- 

δεμί᾽ ἐστὶν ἐλπὶς σωτηρίας τῷ περιπίπτοντι τοῖς ἀσελγαίνουσιν, 
3 ἱ β 

ἀλλ᾽, ἕως ἂν ἀπείπωσιν, ὑβρίζεσϑαι ὑπάρξει" ὅπερ ἐμοὶ συνέ- 
κι , “κχ,᾽ Ὁ , -εεῖ. 2 , ΄ ᾿ 

{96δβη. ἃ τοίνυν, οϑ΄ ἡ δίαιτα ἐγίγνετο, ἐποίουν, βούλομαι τίρὸς 
ς᾽» 5. τῶν ᾿ . , ᾿ 5. ὦ ͵ 3 
ὑμᾶς εἰπεῖν. καὶ γὰρ ἐπ τούτων τὴν ἀσέλγειαν ϑεάσεσϑε αὖ- 
τῶν. ἐποίησαν μὲν γὰρ ἔξω μέσων νυχτῶν εἶναι τὴν ὥραν, 

5 οὔτε τὰς μαρτυρίας ἀναγινώσκειν ἐϑέλοντες οὔτε ἀντίγραφα δι- 

δόναι, τῶν τε παρόντων ἡμῖν καϑ' ἕνα οὑτωσὶ πρὸς τὸν βωμὸν 
- Ψ 3 

ἄγοντες καὶ ἐξορκέζοντες, καὶ γράφοντες μαρτυρίας οὐδὲν πρὸς 
κ: 3 Ξ- - ᾿ 

τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ἐξ ἑταίρας εἶναι παιδίον αὐτῷ τοῦτο, καὶ 
, ᾿ . ᾿ τι ι ᾿ ι Ξ᾿ τῷ ᾿ 

10 πεπονϑέναν τὰ καὶ τὰ, ἃ μὰ τοὺς ϑέους, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
2 3 » ᾿ 

οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐκ ἐπετίμα τῶν παρόντων καὶ ἐμίσει, τελευ- 
- 2 τ 3 ἜἝ 

τῶντες δὲ καὶ αὐτοὶ οὗτοι ξαυτούς. ἐπειδὴ δ᾽ οὖν ποτ᾽ ἀπεῖπον 
καὶ ἐνεπλήσϑησαν ταῦτα ποιοῦντες, προκαλοῦνται ἐπὶ διακρούσει 

15 καὶ τῷ μὴ σημανϑῆναι τοὺς ἐχίνους ἐθέλειν ἐκδοῦναι περὶ τῶν 
ὲ -» “ 2 -" ᾿ - 

πληγῶν παῖδας, ὀνόματα γράψαντες. καὶ νῦν οἴομαι περὶ τοῦτ᾽ 
᾿ ! » ᾿ 2 » ὟΣ - ΟῚ 

ἔσεσϑαν τοὺς πολλοὺς τῶν λόγων αὐτοῖς. ἐγὼ δ᾽ οἴομαι δεῖν 
πάντας ὑμᾶς ἐκεῖνο σκοπεῖν, ὅτι οὗτοι. εἰ τοῦ γενέσϑαι τὴν 

3 » -" 

40 βάσανον ἕνεκα προὐχαλοῦντο καὶ ἐπίστευον τῷ δικαίῳ τούτῳ, 
- 3 3 - 

οὐκ ὧν, ἤδη τῆς διαίτης ἀποφαινομένης, νυκτὸς, οὐδεμιᾶς 
3 » -»" 

ὑπολοίπου σκήψεως οὔσης, προὐκαλοῦντο. ἀλλὰ πρῶτον μὲν 
-» Ἁ -» " πρὸ τοῦ τὴν δίκην ληχϑῆναι, ἡνίκ᾽ ἀσϑενὼν ἐγὼ κατεκείμην, 

-. - ΄ 25 καὶ οὐκ εἰδὼς, εἰ περιφευξοῦμαι, πρὸς ἅπαντας τοὺς εἰσιόντας 
» » - ᾽ ξ τοῦτον ἀπέφαινον τὸν πρῶτον πατάξαντα καὶ τὰ πλεῖσϑ' ὧν, 

δ 3 ἃ » 
ὑβρίσμην διαπεπραγμένον, τύτ᾽ ἂν εὐθέως: ἧκεν ἔχων μάρτυρας 

πολλοὺς ἐπὶ τὴν οἰκίαν, τότ᾽ ἂν τοὺς οἰπέτας παρεδίδου καὶ 

ὃν ἐξ ̓Δρεί ἵ ὶ κάλει" εἰ γὰρ ἀπέϑ' παρ᾽ τῶν ἐξ ““ρείου πάγου τινὰς παρεκάλει" εἰ γὰρ ἀπέϑανον, πῶρ 



ΚΑΤΑ͂ ΚΟΝΩ ΝΟΣ. 806 

ψι ἔν, ν 3 ΄ . - νι 

ἐκείνοις ὧν ἣν ἡ δίκη. εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἠγνόησε ταῦτα, καὶ τοῦτο τὸ 1266 
- 3 Ι Ἵ 

δίκαιον ἔχων, ὡς νῦν φήσειν, οὐ παρεσκευάσατο ὑπὲρ τηλικού- 
Ψ 

του κινδύνου, ἐπειδή γ᾽ ἀνεστηκὼς ἤδη προσεκαλεσόύμην αὐτὸν, 
ἘΞ ΄ ’ , -" - ᾿ 2 Τ᾽ 5. ὮΝ 

ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ πρὸς τῷ διαιτητῇ παραδιδοὺς ἐφαίνετ ἂν. 
μ 3.»ν ᾿ ΄ σ ᾽ 2 - ’ ᾿Ὶ ΄ 

ὧν οὐδὲν πέπρακται τούτῳ. ὅτε δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, καὶ διακρού- 
Ξ ’ }Ὶ 

σεως ἕνεκα ἡ πρόκλησις ἦν, λέγε ταύτην τὴν μαρτυρίαν " ἔσταν 
΄ 

γὰρ ἐκ ταύτης φανερύν. 

Ὡι 

Τ55..4.801:. :}Ῥ. ,' 

Περὶ μὲν τοίνυν τῆς βασάνου ταῦτα μέμνησϑε, τὴν ὥραν, 19 
ἡνίκα προὐκαλεῖτο, ὧν ἕνεκ᾽ ἐκκρούων ταῦτ᾽ ἐποίει, τοὺς χρύ- 
τους τοὺς πρώτους, ἐν οἷς οὐδαμοῦ τοῦτο βουληϑεὶς τὸ δίκαιον 

αὐτῷ γενέσϑαι φαίνεται, οὐδὲ προκαλεσάμενος οὐδ᾽ ἀξιώσας. 

ἐπειδὴ τοίνυν πάντα ταῦτα ἠλέγχετο, ἅπερ καὶ νῦν παρ᾽ ὑμῖν, 15 

πρὸς τῷ διαιτητῇ, καὶ φανερῶς ἐδείκνυτο πᾶσιν ὧν ἔνοχος τοῖς 

ἐγκεκλημένοις, ἐμβάλλεται μαρτυρίαν ψευδῆ καὶ ἐπιγράφεται 

μάρτυρα: ἀνθρώπους, οὖς οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀγνοήσειν οἴομαι, ἐὰν 

ἀκούσητε" Διότιμος Διοτίμου ᾿Ικαριεὺς, ᾿Δρχεβιάδης 4ημοτέ- 90 
λους ““λαιεὺς, Χαιρέτιμος Χαρμιένους Πιτϑεὺς, μαρτυροῦσιν 
ἀπιέναι ἀπὸ δείπνου μετὰ Κόνωνος καὶ προσελϑεῖν ἐν ἀγορᾷ 

μαχομένοις ᾿Αρίστωνι καὶ τῷ υἱεῖ τῷ Κόνωνος, καὶ μὴ πατάξαι 

Κόνωνα ᾿“ρίστωνα" ὡς ὑμῶς εὐθέως πιστεύίσοντοας,, τὸ δ᾽ ἀλη- 25 

ϑὲς οὐ λογιουμίνους, οὔϑ᾽ ὅτι πρῶτον μὲν οὐδέποτ᾽ ἂν οὔϑ᾽ 
ὃ «Δυσίστρατος, οὔϑ᾽ ὃ Πασίας, οὔϑ᾽ ὃ Νικήρατος, οὔϑ᾽ ὁ 
“ιόδωφος, οὲ διαῤῥήδην μεμαρτυρήκασιν δρᾷν ὑπὸ Κόνωνος 
τυπτόμενον ἐμὲ καὶ ϑοιμάτιον ἐκδυόμενον καὶ τἄλλα ὅσα. ἔπα- 
ὅχον ὑβριξύμενον, ἐγνῶτερ ὄντες καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου παφα- 1261 
γενόμενον τῷ πρόγμεατι, τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν ἠθέλησαν, εἰ μὴ 
ταῦϑ᾽ ἕώρων πεπονθότα, ἔπειτ᾽ αὐτὸς ἐγὼ οὐδέποτ᾽ ἂν, μὴ 
παϑὼν ὑπὸ τούτου ταῦτ᾽, ἀφεὶς τοὺς καὶ παρ᾽ αὐτῶν τούτων ὅ 
ὁμολογουμένους τύπτειν ἐμὲ πρὸς τὸν οὐδ᾽ ἁψάμενον πρῶτον 
εἰσιέναι προειλόμην. τί γὰρ ἄν; ἢ διὰ τί, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ οὗ τε πρώ- 

του ἐπλήγην καὶ μάλισϑ᾽ ὑβοίσϑην, τούτῳ καὶ δινάξομαι καὶ 

εἰσῶ καὶ ἐπεξέρχομαι. καὶ τὰ μὲν παρ᾽ ἐμοῦ πάνϑ᾽ οὕτως ἐστὶν 10 
ἀληϑῆ καὶ φαίνεται. τούτῳ δὲ μὴ παρασχομένῳ τούτους μάρτυ- 
φὰς ἣν δήπου λύγος οὐδεὶς, ἀλλ᾽ ἡλωκέναι παραχρῆμα ὑπῆρχε 
σιωπῇ" συμπύται δ᾽ ὄντες τούτου καὶ πολλῶν τοιούτων ἔργων 
φοινωνοὶ εἰκότως τὰ ψευδῆ μεμαρτυρήκασιν. εἰ δ᾽ ἔσται τὸ 16 

ενιοσίδ. Γο»η. 1]. Υ̓͂ 
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πρᾶγμα τοιοῦτον, ἐὰν ὅπαξ ἀπαναισχυντήσωσί τινες καὶ φανε- 
» -" - -» 2 

ρῶς τὰ ψευδῆ τολμήσωσι μαρτυρεῖν, οὐδὲν δὲ τῆς ἀληϑείας 
»»ἬᾺ “ " -" ᾽ Α ᾿ , 3 Ἄ,,.0 - 
Ὄφελος, πᾶνδεινον ἔσται πρᾶγμα. ἀλλὰ νὴ Δία οὐκ εἰσὶ τοιοῦ- 

νυ 

40 τοι. ἀλλ᾽ ἴσασιν ὑμῶν, ὡς ἐγὼ νομίζω, πολλοὶ καὶ τὸν 4ιότι- 
εἶν. ’ Δ ἀὐὰ ͵ 4. ὦ “ 

μὸν. καὶ τὸν ᾿“ρχεβιάδην, καὶ τὸν Χαιρέτιμον, τὸν ἐπιπόλιον 
ι ΓῚ 5. τ» Η 3 ΄ ς ι " τουτονὶ, οἱ μεϑ’ ἡμέραν μὲν ἐσχυϑρωπάκασι, καὶ λακωνίζειν 

" ν - 

φασὶ, καὶ τρίβωνας ἔχουσι, καὶ ἁπλᾶς ὑποδέδενται, ἐπειδὼν δὲ 
συλλεγῶσι καὶ μετ᾽ ἀλλήλων γένωνται, κακῶν καὶ αἰσχρῶν οὐ- 

“ ΄ - 

45 δὲν ἐλλείπουσι. καὶ ταῦτα τὰ λαμπρὰ καὶ νεανικὰ ἐστιν αὐτῶν᾽ 
ς ἘΡΕΤΡῚ 

Οὐ γὰρ ἡμεῖς μαρτυρήσομεν ἀλλήλοις; οὐ γὰρ ταῦϑ'᾽ ἑταίρων 
: ͵ ᾿᾿ ἦν : ᾿ Η ἣ 

ἐστὶ καὶ φίλων; τί δὲ καὶ δεινὸν ἐστιν ὧν παρέξεται κατὰ σοῦ; 
-" ἰν -“ Φ' ᾿ 

τυπτόμενόν φασί τινες ὁρᾷν; ἡμεῖς μηδ᾽ ἧἦφϑαν τὸ παράπαν 
1968 μαρτυρήσομεν. ἐκδεδύσϑαν ϑοιμάτιον; τοῦτ᾽ ἐχείνους πρότερον 

πεποιηκέναν ἡμεῖς μαρτυρήσομεν. τὸ χεῖλος ἐῤῥάφϑαι; τὴν πε- 
5.4 , 2 δ ἀν οἱ ΚΡ, ΄ὔ , ΄ 3 , ι 

φαλὴν δὲ γ΄ ἡμεῖς ἡ ἕτερον τι κατεαγέναν φήσομεν. ἄλλα καὶ 
» 23 5 

5 μάρτυρας ἰατροὺς παρέχομαι. τοῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες δικα- 
, 3 ς, ν 

σταὶ, παρὰ τούτοις ̓  ὅσα γὰρ μὴ δι᾿ αὐτῶν, οὐδενὸς μάρτυρος 
3 δ Γ 3 ἢ ν ᾽ 8... ,Ἐ 3 - δ ΄ 3.» Ἃ 

καϑ΄ ἡμῶν εὐπορήσουσιν. ἡ ὃ ἀπ᾽ αὐτῶν ἑτοιμότης, οὐδ᾽ ἂν 
εἰπεῖν μὰ τοὺς ϑεοὺς δυναίμην, ὅση καὶ οἵα πρὸς τὸ ποιεῖν 

- ΄ 2 -» τ 
10 ὁτιοῦν ὑπάρχει. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε, οἷα καὶ διαπραττόμενοι περιέρ- 

2 - ΕῚ ᾿ 

χονται, λέγε αὐτοῖς ταυτασὶ τὰς μαρτυρίας, σὺ δ᾽ ἐπίλαβε τὸ 
ὕδωρ. 

ἪΝ ΡΥ ΨΥ ν 

᾿Α 3 » 

Τοίχους τοίνυν διορύττοντες καὶ παίοντες τοὺς ἀπαντῶντας 
᾿' ἸΝ ἡ δα γω »-“ - 
ἀρ᾽ ἂν ὑμῖν ὀκνῆσαι δοκοῦσιν ἐν γραμματιδίῳ τὰ ψευδὴ μαρ- 

» 3 ΄ 

15 τυρεῖν ἀλλήλοις, οἵ κεκοινωνηκότες τοσαύτης καὶ τοιαύτης φιλα- 

πεχϑημοσύνης καὶ πονηρίας καὶ ἀναιδείας καὶ ὕβρεως; πάντα 
-Γ 3», 3 - 4 -" - 

γὰρ ταῦτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐν τοῖς ὑπὸ τούτων πραττομένοις ἐνεῖναι δοκεῖ. 
καΐτοι καὶ τούτων ἕτερ᾽ ἐστὶ πεπραγμένα τούτοις δεινότερα" ἀλλ᾽ 
δια 2 τ» , .. ΄ Στ » . ὃ ͵ 

20 ἡμεῖς οὐχ οἷοί τε γενοίμεϑ' ἂν πᾶντας ἐξευρεῖν τοὺς ἠδικημέ- 
« Η 

νους. ὃ τοίνυν πάντων ἀναιδέστατον μέλλειν αὐτὸν ἀκούω ποι- 
εἶν, βέλτιον νομίζω προειπεῖν ὑμῖν εἶναι. φασὶ γὰρ, παρα- 

ζίμω ᾿ “Ὁ 2 - 
στησάμενον τοὺς παῖδας αὐτὸν κατὰ τούτων ὀμεῖσϑαι καὶ ἀράς 

κ » ΄ 

45 τινὰς δεινὰς καὶ χαλεπὰς ἐπαράσεσθϑαι καὶ τοιαύτας, οἵας ἀκὴ- 
Ω » 35 

κοῶς γέ τις ϑαυμάσας ἀπήγγειλεν ἡμῖν. ἔστι δὲ, ὦ ἀνδρες δὲ- 
" 3 ν - 

κασταὶ, ἀνυπόστατα μὲν τὰ τοιαῦτα τολμήματα οἵ γὰρ, οἶμοι, 
ἐλ . ὦ ) Ἢ ἣς λῆς ͵ , ὃ Ἰδνν ἃ - βέλτιστον καὶ ἡπιστ᾽ ἂν αὐτοί τι ψευσάμενοι μάλισϑ᾽ ὑπὸ τῶν 
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" ᾽ ; 3 ι -»" 

τοιούτων ἐξαπατῶνται. οὐ μὴν ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὸν βίον καὶ τὸν [260 
2 Ἶ ΄ ᾿ ΄, τῇ 

τρόπον ἀποβλέποντας πιστεύειν. τὴν δὲ τούτου πρὸς τὰ τοιωῦτ᾽ 
δὲ ων -ν Ἔ 

ὀλιγωρίαν ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ πέπυσμαι γὰρ ἐξ ἀνάγκης." 
3 , . Α, (Δα " ΄ ΄ , [ 4 Ἔνι 
ἀκούω γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, Βακχιόν τέ τινα, ὃς παρ ὑμῖν 5 
δ τὰν ἘΝ. ΄ ᾿ ι 3 ι Σ 

ἀπέϑανε, καὶ ““ριστοχράτην, τὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς διερϑαρμένον, 
}] Υ͂ “ 

καὶ τοιούτους ἑτέρους τινὰς καὶ Κόνωνα τουτονὶ ἑταίρους εἶναι, 
’ ᾿, ᾿ ᾿ 2 , 2 ὅ ΄ ΄, 

μειράκια ὑντὰς, καὶ Τριβαλλοὺς ἐπωνυμίαν ἔχειν" τούτους τά 
- Ἁ ᾿, } - - 

τε  καταῖα πατεσϑίειν καὶ τοὺς ὄρχεις τοὺς ἐκ τῶν χοίρων, οἷς 10 
δ ΄ 

καϑαίρουσιν, ὅταν εἰσιέναν μέλλωσι, συλλέγοντας ἑκάστοτε συν- 
ΡΣ ΡΥ, Αι ἅμ " » κἢ 

δειπνεῖν ἀλλήλοις, καὶ δᾷον ὀμνύναν καὶ ἐπιορκεῖν, ἢ ὁτιοῦν. 
ΕῚ ΠῚ ΄ [ » , 3 Ἷ 4.ΆᾺ ὡς 

οὐ δὴ Κονὼν ὁ τοιοῦτος πιστός ἐστιν ὑμνύων, οὐδὲ πολλοῦ 
Ἐι 16 . 3 ᾽ .] 5 ἢ ᾿ 

δεῖ, ἀλλ᾽ ὁ μηδ᾽ εὔορκον μηδὲν ὧν ὀμόσας, κατὰ δὲ δὴ παί- 15 
““ ᾿ ἃ, .Ἃ ΄ ᾽ ε - 

δωὼν ὧν μὴ νομίξετε μηδ᾽ ἂν μελλήσας, ἀλλὰ κ|ἂν ὁτιοῦν 
΄ ᾽ 2 3 πὰ 3 

παϑὼν πρότερον, εἰ ὃ ἄρ᾽ ἀναγκαῖον, ὀμνύων ὡς νόμιμον 
- Α » 9 Ἷ -» 

ἀξιοπιστότερυς τοῦ κατὰ τῶν παίδων ὀμνύντος καὶ διὰ τοῦ 
, τ ἰν - τ 

πυρὸς. ἐγὼ τοίνυν, ὁ δικαιότερον σοῦ πιστευϑεὶς ὧν κατὰ 40 
35 , 3 ΄ 3 »" 

πᾶντα, ὦ Κόνων, ἡϑέλησα ὀμύσαι ταυτὶ, οὐχ ὑπὲρ τοῦ μὴ 
- Ἧ" τε ω» ω ἐπ » - -“ τ ᾽ 2 

δοῦναι δίκην ὧν ἡδίκηκα καὶ ὁτιοῦν ποιῶν, ὥσπερ σὺ, ἀλλ 
ο - ᾽ Ρ » Ἁ » »Ὕ 

ὑπὲρ τῆς ἀληϑείας καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ προσυβρισϑῆναι παρὰ τῶν 
κ ν -" 

ὡς σὺ κατεπιορκησομένων τὸ πρᾶγμα. λέγε τὴν πρόπλησιν. φῇ 

ΡΟ Κ ΜΨΧΆΉΣΙΤΣ, 

-»" ψ5" ἐς -"Ἢ 3 
Ταῦτ᾽ ἐγὼ καὶ τότ᾽ ἠϑέλησα ὀμόσαι, καὶ νῦν ὀμνύω τοὺς 

Υ ι , ᾿ 4 ᾿ ’ τ ἢ ο, ν᾿ 
ϑεοὺς καὶ τὰς ϑεὰς ἅπαντας καὶ πάσας ὑμῶν ἕνεκα, ὦ ἄνδρες 

» ’ ς Φ 

δικασταὶ, καὶ τῶν περιεστηκύτων, ἢ μὴν παϑὼν ὑπὸ Κόνωνος 
» Ὁ ’ - 

ταῦτα, ὧν δικάζομαι, καὶ λαβὼν πληγὰς, καὶ τὸ χεῖλος διακο- 1270 
ὧ ΨΨ ᾿ -» ᾿ κ Π " , , 

πεὶς οὕτως, στε καὶ ῥαφῆναι, καὶ ὑβρισϑεὶς τὴν δίκην διώ- 
κ " ᾽ »"Ὕ ΄ ᾽ , ’ " ΄ 

κειν. καὶ εἰ μὲν ευορκῶ, πολλὰ μοι ἀγαθὰ γένοιτο καὶ μηδέ- 
Ε] , » Π ’ὔ Ν “ 3.4 » ΓΟ ΎΥ, ᾽ 

ποτ αὐϑις τοιοῦτο μηδὲν παϑοιμι΄ εἰ δ΄ ἐπιορκῶ, ἐξώλης ἀπο- 5 
Ἂ- Ὁ Ἵ , 9 7 

λοίμην αὐτὸς τε καὶ εἴ τί μοί ἐστιν ἢ μέλλει ἔσεσϑαι. ἀλλ 
3 " 2.2 .“" τ" ᾽ » .. “ , δ᾽»ν ἘΞ 

οὐκ ἐπιορπῶ, οὐδ᾽ ὧν Κύνων διαῤῥαγῇ. ἀξιῶ τοίνυν ὑμᾶς, ὦ 
΄ 3 Ν . - 

ἄνδρες δικασταὶ, πάνϑ᾽ ὅσα ἐστὶ δίκαια ἐπιδείξαντος ἐμοῦ 
ἥν ἢ : 

καὶ πίστιν προσϑέντος ὑμῖν, ὥσπερ ἂν αὐτὸς ἕκαστος παϑὼν 10 

τὸν πεποιηκότα ἐμίσει, οὕτως ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς Κόνωνα τουτονὶ 
Α -» ΄ 

τὴν ὀργὴν ἔχειν, καὶ μὴ νομίζειν ἴδιον τῶν τοιούτων μηδὲν, ὃ 
μ᾿ ΝΜ ᾿ , 2η17 , υ ὦ Φκ -» 

καν ἄλλῳ τυχὸν συμβαίη, ἀλλ΄, ἐφ΄ ὅτου. ποτ΄ ἄν συμβῇ, βοη- 
- Π κ , 3 Ἂ Π »"ἭἪ κ ᾿ ι » ϑεῖν καὶ τὰ δίκαια ἀποδιδοναν, καὶ μισεῖν τοὺς πρὸ μὲν τῶν 15 

ας - -»" - [ὰ ἁμαρτημάτων ϑρασεῖς καὶ προπετεῖς, ἐν δὲ τῷ δίκην ὑπέχειν 
ὙΌΣ 
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5» [4 γᾷ ’ 5 

ἀναισχύυνέους καὶ πονηροὺς καὶ μήτε δόξης μήτε ἔϑους μήτ᾽ 
ἄλλου μηδενὸ [ζ ὃς τὸ μὴ δοῦ δί; ἀλλὰ ἂ μηδενὸς φροντίζοντας πρὸς τὸ μὴ δοῦναν δίκην. ἀλλὰ 

,ὔ ΄ »" 

90 δεήσεται Κόνων καὶ κλανήσει. σχοπεῖτε δή. πότερός ἔστιν ἐλεει- 
δ - - 

γότερος, ὁ πεπονθὼς, οἷα ἐγὼ πέπονθα ὑπὸ τούτου, εἰ προσ- 
ι »Ἤ ᾿ ’ . ι ᾿᾿ ΄ 3 ͵ 

υβρισϑεὶς ἄπειμι καὶ δίκης μὴ τυχῶν, ἡ Κονων, εἰ δώσει 
᾽ - - 

δίκην; πότερον δ᾽ ὑμῶν ἑκάστῳ συμφέρεν ἐξεῖναι . τύπτειν καὶ 
“ ς, ΠῚ 2 » -»" 

45 ὑβρίζειν, ἢ μή; ἐγὼ μὲν οἴομαν μή. οὐκοῦν, ἂν μὲν ἀφιῆτε, 
“ ’ 3 » 

ἔσονται πολλοὶ, ἐὰν δὲ πολάζητε, ἐλάττους. πόλλ᾽ ἂν εἰπεῖν 
Ξ , ιν χ - 

ἔχοιμι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὡς καὶ ἡμεῖς χρήσιμον, καὶ «αὐτοὶ 
Ν ι “ 

καὶ ὁ πατὴρ, ἕως ἔζη, καὶ τριηραρχοῦντες, καὶ στρατευόμενοι, 
͵ “- ον ξ 

1271 καὶ τὸ προσταττόμενον ποιοῦντες, κοὶ ὡς οὐδὲν οὔϑ᾽ οὗτος 
᾿" ἤΞ ΄ ᾽ Δ. 5.43 3 ν΄ .ῃ}'ΨΨ “ ᾿ » »" 

οὔτε τῶν τουτου οὐδείς᾽ ἀλλ οὔτε τὸ ὕδωρ ἱκανὸν, οὔτε νῦν 
δεη 5 ᾿ 

περὶ τούτων ὃ λύγος ἐστίν. εἰ γὰρ δὴ ὁμολογουμένως ἔτι τού- 
- ω - 

5 τῶν καὶ ἀχρηστοτέροις καὶ πονηροτέροις ἡμῖν εἶναι συνέβαινεν, 
3 ς 3547 “ 

οὐ τυπτητέοι οὐδὲ ὑβριστέον δήπου ἐσμέν. οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ 
, , Α Θ΄ ὟΝ ᾽ - » 

πλείω λέγειν, οἴομαν γὰρ ὑμᾶς μηδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΙΚΑΞΕΑ͂ 

ΠΕΡῚ ΧΩΡΙΟΥ͂ ΔΟΓΟΎ. 

Τίρλικλῆς, πρὸς ὃν ὃ λόγος, καὶ ὃ τὴν δίκην ὑπ᾽ ἐκείνου φεύ- 
γων γείτονες ἦσαν ἐν χωρίῳ, ὁδῷ μέσῃ διειργόμενοι. δινοβίας δὲ 
συμβάσης, εἰς τὸ Καλλικπλέους χωρίον ὕδωρ ἐμπεσὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ 

Υ͂ ᾿ ’ , ΄ ν , Ξ Ξ ΄ 

5 κατελυμήνατο. ἐπὶ τούτῳ διώρρει βλυβης τῦν: γείτονα εἶναν γὰρ 
-" ’ τ} ἘΡ -Ό- δ 

φησιν ἐν τῷ Τισίου χωρίῳ χαραῦραν εἰς ὑποδοχὴν τοῦ ὕδατος 

τοῦ ἐκ τῆς ὁδοῦ ποιηϑεῖσαν, ἣν ἀποικοδομηϑεῖσαν νῦν αἰτίαν 
δ - ’ , ἰν " - , - -» ᾿ 
ἑαυτῷ βλάβης γενέσθαι. ο δὲ τοῦ Τισίου παῖς υρ κειτῖ τὰ 

Ἁ ν ,ὔ - 

10 παλαιὸν καὶ οὐ δι᾿ ἑαυτοῦ τὸ ἔργον δείκνυσι" ζῶντος γὰρ ἔτι 
᾿ - " ᾿ ᾿ ᾽ » 4 ’ χαὶ τοῦ Καλλιχλέους πατρὸς ἀποικοδομηϑῆναν τὴν χαράδραν 

φησὶν ὑπὸ τοῦ Τισίου᾽ ἔπειτα συνίστησιν, ὡς οὐδὲ χαράδρα 
τις τὸ χωρίον ἐστί. διασύρει δὲ καὶ τὴν συμβᾶσαν τῷ Καλλιπλεῖ 

15 βλάβην ὡς μικρὰν καὶ οὐ» ἀξίαν τηλικούτης δίκης. καὶ τὸ 
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ὕλον ἠδικῆσθαι μὲν οὐδέν φησι τὸν Καλλικλέα, ἐπιϑυμεῖν δὲ 
τῶν χωρίων ἕξαυτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο συκοφαντίας μηχανᾶσϑαν 
πάσας. 
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ΟΣ ΧΑ ΑΚ ΧΙ 

ΠΕΡῚ ΧΩΡΙΟΥ͂ ΛΟΓΟΣ. 

ΟἹ, ἦν ἄρ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿άϑηναῖοι, χαλεπώτερον οὐδὲν ἢ γεί- 
τονος πονηροῦ καὶ πλεονέκτου τυχεῖν, ὅπερ ἐμοὶ νυνὶ συμβέ- 
βηκεν. ἐπιϑυμήσας γὰρ τῶν χωρίων μου Καλλικλῆς οὕτω δια- 

τέϑεικξέ μὲ συκοφαντῶν, ὥστε πρῶτον μὲν τὸν ἀνεψιὸν τὸν 5 
ξαυτοῦ κατεσκεύασεν ἀμφισβητεῖν μοι τῶν χωρίων " ἐξελεγχϑεὶς 
δὲ φανερῶς καὶ περιγενομένου μου τῆς τούτων σκευωρίας, πᾶ" 

λιν δύο δίκας ἐρήμους μου κατεδιῃητήσατο, τὴν μὲν αὐτὸς χ"- 
λίων δραχμῶν, τὴν δὲ τὸν ἀδελφὸν τουτονὶ πείσας Καλλικρά- 10 
τὴν. δέομαν δὴ πάντων ὑμῶν ἀκοῦσαί μου καὶ προσέχειν τὸν 
γοῦν, οὐχ ὡς αὐτὸς δυνησύμενος εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ὑμεῖς ἐξ αὖς- 

τῶν “τῶν πραγμάτων καταμάϑητε, ὅτι φανερῶς συκοφαντοῦμαι. 

ἕν μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι, πρὸς ἅπαντας τοὺς τούτων 15 
λόγους ὑπάρχει μοι δίκαιον. τὸ γὰρ χωρίον τοῦτο περιφῳκοδό- 
᾿ῆσεν ὃ πατὴρ μικροῦ δεῖν πρὶν ἐμὲ γενέσθαι, ζῶντος μὲν ἔτι 
Καϊλιππίδου, τοῦ τούτων πατρὸς, παὶ γειτνιῶντος, ὃς ἀκριβέ- 

στερον ἤδεν δήπου τούτων, ὄντος δὲ Καλλικλέους ἀνδρὸς ἤδη 20 

καὶ ἐπιδημοῦντος ᾿ἀϑήνησιν. ἐν δὲ τούτοις τοῖς ἔτεσιν ἅπασιν 

οὔτ᾽ ἐγκαλῶν οὐδεὶς πώποτ᾽ ἦλθεν οὔτε μεμφύμενος,, (παΐτοι 

δηλονότι καὶ τόϑ᾽ ὕδατα πολλάκις ἐγίνετο.) οὔτ᾽ ἐκώλυσεν 

ἐξ ἀρχῆς, εἴπερ ἠδίκει τινὰ περιοικοδομῶν ὁ πατὴρ τὸ [ἡμέτε- 127 

ρον χωρίον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπηγύρευσεν οὐδὲ διεμαρτύρατο, πλέον 

μὲν ἢ πεντεκαίδεκα ἔτη τοῦ πατρὸς ἐπιβιοῦντος, οὐκ ἐλάττω 

δὲ τοῦ τούτων πατοὺς Καλλιππίδον. καίτοι, ὦ Καλλίκλεις, 5 

ἐξῆν δήπου τόϑ᾽ ὑμῖν, ὁρῶσιν ἀποικοδομουμένην τὴν χαρά- 

δραν, ἐλθοῦσιν εὐθὺς ἀγανακτεῖν καὶ λέγειν πρὸς τὸν πατέρα" 



8510 ΦΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

»" » » ᾽ Τισία, τί ταῦτα ποιεῖς; ἀποικοδομεῖς τὴν χαράδραν; εἶτ᾽ ἐμπε- 
- ΝΙῚ ᾿ ᾿ , ᾿ «σὰν ᾿ ο. 2 ᾽ ᾿ ΄ 

σεῖταν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χωρίον τὸ ἡμέτερον" ἵν΄, εἰ μὲν ἐβού- 
ξ “- Ξ 10 λετο παύσασϑαι, μηδὲν ὑμῖν δυσχερὲς πρὸς ἀλλήλους ἦν, εἰ δ᾽ 

΄ - Ψ - ΄ 

ὠλιγώρησε. καὶ συνέβη τι τοιοῦτον, μάρτυσιν εἶχες τοῖς τότε 
2 » -“ 

ποραγενομένοις χρήσασϑαι. καὶ νὴ 4ί᾽ ἐπιδεῖξαί σέ γε πᾶσιν 
᾿" 3 ΄ ΄ Ξ Ω ᾿ ΄ ͵ ω 
ἔδει. ἀνθρώποις χαράδραν οὖσαν, ἵνα μὴ λόγῳ μόνον, ὥσπερ 

3 3 - 3 

16 νῦν, ἀλλ᾽ ἔργῳ τὸν πατέρ᾽ ἀδικοῦντα “πέφαινες. τούτων τοί- 

νυν οὐδὲν πώποτ᾽ οὐδεὶς ποιεῖν ἠξίωσεν. οὐ γὰρ ἂν οὔτ᾽ ἐρή- 
μην, ὥσπερ νυνὶ ἐμοῦ, κατεδιητήσασϑε, οὔτε πλέον ἂν ἦν 

- - 3 2 ρωϑ 
ὑμῖν συκοφαντοῦσιν οὐδέν. ἀλλ᾽ εἰ ἠνέγκατε τότε μάρτυρα καὶ 

᾽ ΄ -»" ΦῈ Ὑ Ἥ ἔνι ὐἷν 2. ᾽ »" “ 

20 ἐπεμαρτύρασϑε, νῦν ἀπέφαινεν ἂν ἐκεῖνος εἰδὼς ἀκριβῶς, ὅπως 
εἶχεν ἕχαστα τούτων, καὶ τοὺς ῥαδίως μισϑοῦ μαρτυροῦντας 

ὩΣ 2 ᾽ Ξ- 

τούτοις ἐξήλεγχεν. ἀνθρώπου δ᾽, οἶμαι, τηλικούτου καὶ ἀπεί- 
-»" , χ 

ρου τῶν πραγμάτων ἅπαντες καταπεφρονήκατέ μου. ἀλλ᾽ ἐγὼ 
25 ι Ὁ“ ΄ Ψ ΠΝ δῆθεν 29 τι ι . ΄ 
25 πρὸς ἅπαντας τούτους, ὦ ἄνδρες ηναῖοι, τὰς αὐτῶν πρᾶ- 

ξ ΕἸ ΄ , “" ᾿] ὡ, κ 3 κ᾿ τ ἈΒΓῚ 

ἕξεις ἰσχυροτάτας μαρτυρίας παρέξομαι. διὰ τί γὰρ οὐδεὶς οὔτ 
Α , χρ ΚἈγ.. ὦ ΄ 23η13 Α, πες, ἄνα ΄ 
ἐπεμαρτύρατο οὔτ᾽ ἐνεκάλεσεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμέμψατο πώποτε, 

3 Η͂ » πΠ' τας 3᾽ δὰ 
ἀλλ᾽ ἐξήρκει ταῦτα αὐτοῖς ἀδικουμένοις περιορᾷν; ἐγὼ τοίνυν 

. ἃ » ὦν 35 

1974 ἱκανὰ μὲν ἡγοῦμαι καὶ ταῦτ᾽ εἶναι πρὸς τὴν τούτων κατηγο- 
φίαν.. ἵνα δ᾽ ἡ φ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ γόνυ τῶν ἄλλων, 

ὡς οὔὐὔϑ᾽ ὁ πατὴρ οὐδὲν ἠδίκει περιθικοδομῶν τὸ χωρίον, οὗ- 

56 τοί τε κατεψευσμένοι πάντ᾽ εἰσὶν ἡμῶν, ἔτι σαφέστερον ὑμᾶς 

πειράσομαι διδάσκειν. τὸ μὲν γὸρ χωρίον ὁμολογεῖται καὶ παρ᾽ 
αὐτῶν τούτων ἡμέτερον ἴδιον εἶναι. τούτου δ᾽ ὑπάρχογεος [06 

ἄνδρες ᾿2ϑηναῖοι, μάλιστα μὲν ἤδειτε ἂν ἰδόντες τὸ χωρίον, ὅτι 
- Ἁ - ᾿ ΄ ᾿Ὶ 

10 συχοφαντοῦμαι. διὸ χαὶ τοῖς εἰδόσιν ἐπιτρέπειν ἐβουλόμην ἐγὼ» 
ὰ: ΤΥ ᾽ ξ , “ 

τοῖς ἴσοις" ἀλλ᾽ οὐχ οὗτοι, καϑάπερ νυνὶ λέγειν ἐπιχειροῦσι. 
- 2 ΓΎΨΕΥ »" Β το ὦ » 

δῆλον δ᾽ ὑμῖν καὶ τοῦτ᾽ αὐτίκ᾽ ἔσται πᾶσιν. ἀλλὰ προσέχετε, 
3 2 ἀμ . “ » δ. 
ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πρὸς Διὸς καὶ ϑεῶν τὸν νοῦν. τοῦ γαρ 

Ἷ - »"» - ΄ κ 

156 χωρίου τοῦ τ ἐμοῦ καὶ τοῦ τούτων τὸ μέσον ὁδός ἐστιν. ὄρους 
- “ "- 

δὲ περιέχοντος κύκλῳ, τοῖς χωρίοις τὸ καταῤῥέον ὕδωρ τῆ μὲν 
ὥς 3 λ ν 

εἰς τὴν ὁδὸν, τῇ δ᾽ εἰς τὰ χωρία συμβαίνει φέρεσϑαι. καὶ δὴ 
᾿ - ἢ ᾽ ’ ΕΥ Ἵ ] οι τ Η ἣν 3 -» ἐ 

καὶ τοῦτ᾽ εἰσπίπτον ἐνίοτε εἰς τὴν ὁδὸν, ἡ μὲν ἂν εὐοδῇ, φέ- 
5. υ - 3 Ἵ » - 

ρέταν [κάτω] χατὰ τὴν ὁδὸν, ἡ ὃ ἂν ἐνστῇ τι, τηνιπαῦτα 
20 τοῦτ᾽ εἰς τὰ χωρία ὑπεραίρειν ἀναγκαῖον ἤδη. καὶ δὴ παὶ κα- εις χῶϑι 7 το θὲ γ Ἠθήη. ) ι 

τὰ τοῦτο τὸ χωρίον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, γενομένης ἐπομβρίας 
Γ. “4 »" - ν συνέβη τὸ ὕδωρ ἐιιβαλεῖν. ἀμεληϑὲν δὲ, οὔπω τοῦ πατρὸς 

ὝΙ ἤχο [7 ΑΗ͂ , 
ἔχοντος αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἀνθρώπου δυσχεραίνοντος ὁλῶς τοῖς τόποις 

ἐὰ " Ὡς 2 ν ι κ ᾿ Ω , 8... δὲ , 

25 καὶ μᾶλλον ἀστυκοῦ, δὶς καὶ τρὶς ἐμβαλὸν τὸ υδῶρ τὰ τε χῶ- 
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- 9 -» 

οία ἐλυμήνατο καὶ μᾶλλον ὠδοποίει. διὸ δὴ ταῦϑ᾽ ὁ πατὴρ 
ὁρῶν, ὡς ἐγὼ τῶν εἰδότων ἀκούω, καὶ τῶν γειτόνων ἐπινε- 

μόντων ἅμα καὶ βαδιξόντων διὰ τοῦς χωρίου, τὴν αἱμασιὰν πε- 

φιφκοδόμησε ταύτην. καὶ ὡς ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, παρέ ἔξομαι μὲν 1975 

καὶ μάρτυρας ὑμῖν τοὺς εἰδότας, πολὺ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿Δἀϑηναῖοι, 

τῶν μαρτύρων ἰσχυρότερα τεκμήρια. Καλλικλῆς μὲν γάρ φησι, 
ι ΄ς- 3 ᾿ ’, , 4 "ἢ τυ" ἄτεν δ τ ᾽ 

τὴν χαραδρων ἀποικοδομήσαντα βλάπτειν ἐμὲ αὐτὸν᾽ ἐγὼ δ᾽ 5 
3 , ,ὕ Ἢ -Ρν 93 3 ᾽ 3 ΄ ᾿ Η ᾽ ᾿ 

ἀποδείξω χωρίον ὃν τοῦτ᾽, ἀλλ οὐ χαροῦραν. εἰ μὲν οὖν μὴ 
-" ἰν ΕῚ μὰ ’ - » 

συνεχωρεῖτο ἡμέτερον ἴδιον εἶναι, τάχ᾽ ἂν τοῦτο ἠδικοῦμεν, εἴ 
"ὮΝ ᾽ - Η ᾽ -» ᾽ 

τι τῶν δημοσίων ὠκοδομοῦμεν" νυνὶ δ᾽ οὔτε τοῦτο ἀμφισβὴη- 
-" 3 » 

τοῦσινν, ἔστι τ᾿ ἐν τῷ χωρίῳ δένδρα πεφυτευμένα, ἄμπελοι καὶ 
-» , »ν 3 3. , 

συκαῖ. καίτοι τίς ἐν χαραῦρᾳ ταῦτ ἂν φυτεύειν ἀξιώσειεν; 10 
᾿Ὰ ἯΡ' , Ἀ “ ᾿ » - ΄ ’, 3." 

οὐδείς γε. τίς δὲ παλιν τοὺς αὐτοῦ προγόνους ϑάπτειν ; οὐδὲ 
1 3 -» 3 ΄ 3 ἘΠ ἋΡ 

τοῦτ᾽, οἶμον. ταῦτα τοίνυν ἀμφότερ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, συμ- 
, , ΄ 

βέβηκε, καὶ γὰρ τὰ δένδρα πεφύτευταν πρότερον, ἢ τὸν πα- 
-" ᾿ ι 

προ περιοικοδομῆσαι τὴν αἱμασιὰν, καὶ τὰ μνήματα παλαιὰ 15 

καὶ πρὶν ἡμᾶς κτήσασϑαιν τὸ χωρίον γεγενημένα ἐστί, καίτοι, 

τούτων ὑπαρχόντων, τίς ἂν ἔτι λόγος ἰσχυρύτερος γένοιξο : ὦ 

ἄνδρες ᾿Αἀϑηναῖοι; τὰ γὰρ ἔσγα. φανερῶς ἐξελέγχει. καί μοι 

λάβε πάσας νυνὶ ἤδη τὰς μαρτυρίας καὶ λέγε. 20 

ΜΑΡΤΎΥΡΊΤΙΑΙ. 

κούετε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τῶν μαρτυριῶν; ὧρ᾽ ὑμῖν 
δοκοῦσι διαῤῥήδην μαρτυρεῖν, καὶ τὸ χωρίον εἶναι δένδρων 

μεστὸν, καὶ μνήματα ἔχειν τινὰ, καὶ τἄλλ᾽, ἄπερ καὶ τοῖς ἀλ- 

λοις χωρίοις συμβέβηκε ε; καὶ πάλιν, ὅτι περιωκοδομήϑη τὸ χω- 935 

φίον, ζῶντος μὲν ἔτι τοῦ τούτων πατρὸς, οὐκ ἀμφισβητούντων 
δὲ οὔτε τούτων οὔτ᾽ ἄλλου τῶν γειτόνων οὐδενός; ἄξιον δὲ, ὦ 
ἄνδρες δικασταὶ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὧν εἴρηκε Καλλικλῆς 

ἀκοῦσαι. καὶ σκέψασϑε πρῶτον μὲν, εἴ τις ὑμῶν ξώρακεν ἢ 1270 

ἀκήκοε πώποτε παρ᾽ ὁδὸν χαράδραν οὖσαν᾽ οἶμαν γὰρ ἐν 

ἁπάσῃ τῇ χώρᾳ μηδεμίαν εἶναι, τοῦ γὰρ ἕνεκα, ὃ διὰ τῆς 
ὁδοῦ τῆς δημοσίας ἔμελλε βαδιεῖσϑαν φερόμενον, τούτῳ διὰ 5 

τῶν ἰδίων χωρίων χαράδραν ἐποίησέ τις; ἔπειτα τίς ὧν ὑμῶν 

εἴτ᾽ ἐν ἀγρῷ νὴ 4{᾽ εἴτ᾽ ἐν ἄστει τὸ διὰ τῆς ὁδοῦ ὑδὼρ 

δέον εἰς τὸ χωρίον ἢ τὴν οἰκίαν δέξαιτ᾽ ἂν αὑτοῦ, ἀλλ᾿ οὐκ 
αὐτὸ τοὐναντίον, κἀν βιάσηταί ποτε, ἀποφράττειν ὅπαντες καὶ 10 

παροιποδομεῖν εἰώϑαμεν; οὗτος τοίνυν ἀξιοῖ μὲ ἐκ τῆς ὁδοῦ 



512 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ 

» δ « Υ-.. τὸ ὕδωρ εἰσδεξάμενον εἰς τὸ ἐμαυτοῦ χωρίον, ὅταν τὸ τούτου 
λλάξ [ ἥλιν εἰς τὴν ὁδὸν ἐξά ὑκοῦν πάλιν, παροαλλάξῃ χωρίον, πάλιν εἰς τὴν ὁδὸν ἐξάγειν. οὐ 

ἡ δ Ἢ εὰ Ἂς ͵ »Ὲ ἢ ι 
15 ὁ μετὰ τοῦτον. μον γεωργῶν τῶν γειτόνων ἐγκαλεῖ" τὸ γὰρ 

ὑπὲρ τούτου δίκαιον δηλονότι κἀκείνοις ὑπάρξει πᾶσι λέγειν. 
᾿ , 3 

ἀλλὰ μὴν εἴ γε εἰς τὴν ὁδὸν ὀκνήσω τὸ ὕδωρ ἐξάγειν, που 
Φ 35. Θ᾽ αν 2 , » ᾿ ᾿ 3 ᾿ “ [χ σφύδρα ϑαῤῥῶν εἰς τὸ τοῦ πλησίον χωρίον ἀφείην ἄν. ὅπου 

, βου ἴδ νιν 
90 γὰρ νυνὶ ἀτιμήτους φεύγω δίκας, διότι τὸ ἐκ τῆς ὁδοῦ δέον 

«ϑ ᾿ 

ὥδωρ εἰς τὸ τούτου χωρίον εἰσίπεσε, τί πείσομαν πρὸς ΖΊιος' 

ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ γωρίου τοῦ ἐμοῦ τοῦ ὕδατος εἰσπεσόντος βλα- 
, [ Α ΄“,,.2 3 ; δς"ἉΑ Φ..9 , ; , 3 -.- 

πτομένων; ὕπου δὲ μήτ᾽ εἰς τὴν ὁδὸν μήτ᾽ εἰς τὰ χωρία ἀφεῖς 
ε Ξ 

Ω5 ναί μοι τὸ ὕδωρ ἐξέσται δεξαμένῳ, τί λοιπὸν, ὦ ἄνδρες δικα- 
Ἢ ᾿ »ἭὝ » ; ΕῚ - , »" δ... 

σταὶ, πρὸς ϑεῶν; οὐ γὰρ ἐκπιεῖν γε δήπου με Καλλικλῆς αὕτο' 
Ξ ς 

προσαναγκάσει. ταῦτα τοίνυν ἐγὼ πάσχων ὑπὸ τούτων καὶ πολλὰ 
[1] " Α ᾿ Ω , » ᾽ Α ι ᾿ 

ἕτερα καὶ δεινά, μὴ οτι δίκην λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ προσοφείλειν 
1977 ὃ " Ἢ ᾿» ᾿ μὲν ; τ ὃ ὄνδ ὃ δ ι ἐδ 

ΦΥΊ ἀγαπήσαιμ᾽ ἄν. εἰ μὲν γὰρ ἦν, ὠ ἄνδρες δικασταὶ. χαράδρα 
’ δ , ιν ἢ ς, Ε )] Α ΄ Ω 

πάλιν ὑποδεχομένη, τὰχ᾽ ἂν ἠδίκουν ἐγὼ μὴ δεχόμενος, ὥσπερ 
, 2 -ν ιν 

ἀνὰ ϑάτερ ἅττα τῶν χωρίων εἰσὶν ὁμολογούμεναν χαράδραι, 
- ’ Ἁ -. 

5 καὶ ταύτας δέχονται μὲν οὗ πρῶτοι, καϑάπερ τοὺς ἐκ τῶν οἷ- 
- ΄ ᾿) , ἱ 

κιῶν χειμάῤδους, παρὰ τούτων δ᾽ ἕτεροι παραλαμβάνουσιν ὡσαύ- 
, ᾽ 2 - 

τως" ταύτην ὃ οὔτε παραδίδωσιν οὐδεὶς οὔτε παρ᾽ ἐμοῦ πα- 
-» μ᾿ εν 2, » ραλαμβάνει. πῶς ἂν οὖν εἴη τοῦτο χαράδρα; τὸ δ᾽ εἰσπεσὸν 

: ͵ 
ὕδωρ ἔβλαψε μὲν, οἶμαι, πολλάκις ἤδη πολλοὺς μὴ φυλαξαμέ- 

10 νους, ἔβλαψε δὲ νῦν καὶ τουτονί. ὃ καὶ πάντων ἐστὶ δευνότα- 
᾽ “ ᾿ Ψ , ’ » ΄ » [χι 

τον, εἰ Καλλικλῆς μὲν, εἰς τὸ χωρίον ἐμπεσόντος τοῦ υὑδατος, 
, ᾽ μ᾿ "ὁ 

ἁμαξιαίους λίϑους προσπομίσας ἀποικοδομεῖ, τοῦ δὲ πατρὸς, 
ων - ΄ -" 3 - ὕτι τοῦτο παϑόντος τοῦ χωρίου περιωκοδόμησεν, ὡς ἀδικοῦντος. 

15 ἐμοὶ βλάβης εἴχηχε δίκην. καίτοι, εἰ ὅσον κακῶς πεπόνϑασιν 
ΡΤ, “ ς 7 -" ΄ ΟΣ 2 ᾿ [ , 9οκ. ὑπὸ τῶν ὑδάτων τῶν ταύτῃ δεοντῶν ἐμοὶ λήξονται δίχας, οὐδὲ 

“ 2 » 

σπολλιπλάσια γενόμενα τὰ ὄντα ἐξαρκέσειεν ἂν μοι. τοσοῦτον 
τ » Σ 3 

τοίνυν διαφέρουσιν οὗτον τῶν ἄλλων, ὥστε πεπονθότες μὲν οὔ-᾿ 
᾿ - Ε Η ἰδ, δ . " 

50 δὲν, ὡς αὐτίκα ἐγὼ σαφῶς ὑμῖν ἐπιδείξω, πολλῶν δὲ πολλὰ 
καὶ μεγάλα βεβλαμμένων, μόνον δικάζεσϑαν τετολμήκασιν οὐτοί 
μοι. καίτον πῶσι μᾶλλον ἐνεχώρει τοῦτο πράττειν. οὗτοι μὲν 

᾿ 3 

γὰρ, εἰ καί τι πεπόνϑασιν, αὐτοὶ δι΄ αὑτοὺς βεβλαμμένοι συ- 
" »- -. ν 3 3 

25 κοφαντοῦσιν᾽ ἐχεῖνον δὲ, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, τοιαύτην γ᾽ οὐδε- 
᾿ ἶ ’ » 2 9. δ᾽ Ἁ ΄ [κὴ Γ» , Ν μίαν αἰτίαν ἔχουσιν. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ πάντα ἅμα συνταράξας λέγω; 

ὦ ι - , 

λαβε μοι τὰς τῶν γειτόνων μαρτυρίας, ᾿ 
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πο ΡΤ ΤΡ 2} 

“ Ξ »Ἤ} 

Οὐκοῦν δεινὸν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τούτους μὲν μηδὲν 
-" π᾿ 7 “ ὧν» 

ἐγκαλεῖν μοι τοσαῦτα βεβλαμμένους, μηδ αλλον μηδένα τῶν 
3 ΄ 9.) Ἁ " ῇ , κ δὲ - 1 78 

“τυχηπότων, ἀλλὰ τὴν τύχην στέργειν, τουτονὶ δὲ συκοφαντεῖν" 1 2 
Ξ' . 

ὃν, ὅτι μὲν αὐτὸς ἐξήμαρτε » πρῶτον μὲν τὴν ὁδὸν στενωτέραν 

ποιήσας, ἐξαγαγὼν ἔξω τὴν αἱμασιὰν, ἵνα τὰ δένδρα τῆς ὁδοῦ 

ποιήσειεν εἴσω, ἔπειτα δὲ τὸν χλίδον ἐμβαλὼν εἰς τὴν ὁδὸν, 5 

ἐξ ὧν ὑψηλοτέραν τὴν ὁδὸν καὶ στενωτέραν πεποιῆσϑαι συμβέ- 
-» - 2 

βηκεν, ἐκ τῶν μαρτυριῶν αὐτίκα εἴσεσϑε σαφέστερον. ὅτι δ᾽ 
οὐδὲν ἀπολωλεκὼς οὐδὲ παταβεβλαμμένος ἄξιον λόγου τηλικού- 
τὴν μόν δίκην εἴληχε, τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἤδη πειράσομαι διδάσκειν. 1ὸ 

τῆς γὰρ μητρὸς τῆς ἐμῆς χοωμένης τῇ τούτων μητρὶ, πρὶν τού- 

τους ἐπιχειρῆσαί μὲ συκοφαντεῖν, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἀφικνου- 
, ᾿ - 3 » 

μένων, οἷον εἰκὸς, ἅμα μὲν οἰκουσῶν ἀμφοτέρων ἐν ἀγρῷ καὶ 
γειτνιωσῶν, ἅμα δὲ τῶν ἀνδρῶν λφωμένων ἀλλήλοις, ἕως ἔζων, 15 

ἐλθούσης δὴ τῆς ἐμῆς μητρὸς ὡς τὴν τούτων καὶ ἀποδυρομέ- 
᾿] ’ , ὧ’ ΄ 

γῆς ἐκείνης τὰ συμβάντα καὶ δεικνυουσης, οὐτῶς ἐπυϑόμεϑα 
» Ψ Ω 

στάντα ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες δικασταί. καὶ εἰ λέγω μὲν, ὥπερ ἤκουσα 
τῆς μητρὸς, οὕτω μοι πολλὰ ἀγαθὰ γένοιτο, εἰ δὲ ψεύδομαι, 90 

5 , ἢ ᾿ δι ὦ 4 -» ΄ ᾿ 3 , 
τἀναντία τούτων. ἡ μὴν ὑρᾷν καὶ τῆς τούτων, μητρὸς ἀκούειν 

- - "»-» ᾿ 

ἔφη, κριϑῶν μὲν βρεχϑῆναι καὶ ξηραινυμένους ἰδεῖν αὐτὴν μηδὲ 
- , 2 ΄ 3 δ ρ , ᾽ , ἅτ τρεῖς μεδίμνους, ἀλεύρων δ᾽ ὡς ἡμιμέδιμνον.» ἐλαίου δ᾽ ἐπο- 

ἣὰ ’ ᾽ » - κλινϑῆναι μὲν κεράμιον φάσκειν, οὐ μέντοι παϑεῖν γε οὐδέν. 95 
» 3 , Ξ5 ᾿ 

τοσαῦτα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὰ συμβάντα ἣν τούτοις, ἀνϑ᾽ 
τ κι , -" ’ ΒΔ ΄ ᾽ ᾿] ι 

ὧν ἐγὼ χιλίων δραχμῶν δίκην ἀτίμητον φεύγω. οὐ γὰρ δὴ εἰ 

τειχίον γε παλαιὸν ἐπῳχοδόμησεν, ἐμοὶ καὶ τοῦτο λογιστέον 
2 ξ- ἢ 9, ᾿ ᾿ “ 

ἐστὶν, ὃ μήτ᾽ ἔπεσε μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν δεινὸν ἔπαϑεν. ὥστ᾽, εἰ1.279 
» ,: “᾿ - " 

συνεχώρουν αὐτοῖς ἁπάντων αἴτιος εἶναν τῶν συμβεβηκότων, τὰ 

75 ξράϑέρω ταῦτ᾽ ἦν. ὁπότε δὲ μήτε ἐξ ἀρχῆς ὁ πατὴρ ἠδίσευ 

τὸ χωρίον περιοικοδομῶν, μὴϑ᾽ οὗτοι πώποτε ἐνεκάλεσαν, το- 

σοὕύτου χρόνου διελϑόντος, οἵ τ΄ ἄλλοι πολλὰ καὶ δεενὰ πεπον- 5 

ϑύτες μηδὲν μᾶλλον ἐγκαλοῦσιν ἐμοὶ, πάντες τε ὑμεῖς τὸ ἐκ 
- " »" , , - γῇ 

τῶν οἰκιῶν καὶ τὸ ἐκ τῶν χωρίων ὕδωρ εἰς τὴν ὁδὸν ἐξάγειν 
᾿ ᾽ - ν - ᾿ ὰ 

εἰώϑατε, “ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί’ εἴσω τὸ ἔπ τῆς ὁδοῦ δέχεσθαι, τί 
ΕΣ 9 2 Ὁ» » 

δεῖ πλείω λέγειν; οὐδὲ γὰρ ἐκ τούτων ἄδηλον, ὅτι. φανερῶς 10 
, -»Ἄ ϑϑ...8... 13 » 3φ«Ἂι , , Ω Ἰ 

συκοφαντοῦμον, οὐτ΄ ἀδικῶν οὐδὲν, οὗτε' βεβλαμμένων - ἅ φα- 

σιν. ἵνα 'δ᾽ εἰδῆτε. ὅτι καὶ εἰς τὴν ὁδὸν χλίδον ἐμβεβλήκασι 
καὶ τὴν αἵμασιὰν προσγογύντες στενωτέοαν τὴν ὁδὸν πεποιή- 
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3 δ - ι 

15 πασιν, ἔτι ὃ ὡς ὕρκον ἐδίδουν ἐγὼ τῇ τούτων μητρὶ καὶ τὴν 
ἐμαυτοῦ τὸν αὐτὸν ὀμόσαι προὐκαλούμην, λάβε μον τάς Ἢ τε μαρ- 

τυρίας παὶ τὴν πρόκλησιν. 

νυ Φ ΤΟΡῚ ΑΔ». ΠΕ ὥνθι Κρ δ δα 

Ξ: , , 3 ΄ " 5. Ἤ, Ὁ -ψ- δ". 
Εἶτα τούτων ἀναισχυντότερον γένοιντ᾽ ἂν ἀνϑρωπον ἢ πε- 

οιφανέστερον συκοφαντοῦντες, οἵτινες αὐτοὶ τὴν αἱμασιὰν προα- 
΄ « τ ςν 3 ΄ δον ἢ ΄ ΄ 

90 γαγόντες καὶ τὴν οὗον ἀνακεχωκότες ἑτέροις βλαβὴς δικάζονται, 
Ὗ - 3 7 2 

καὶ ταύτην χιλίων δραχμῶν ἀτίμητον, οἵ γ᾽ οὐδὲ πεντήκοντα 
τὰ ΄ Ὡ 2 πὰ 5 

δραχμῶν τὸ παράπαν ἅπαντα ἀπολωλέκασι; καίτοι σκοπεῖτε, ὦ 

ἄνδρες δικασταὶ, πόσους ὑπὸ τῶν ὑδάτων ἐν τοῖς ἀγροῖς βε- 

95 βλάφϑαι συμβέβηκε, τὰ μὲν ᾿Ελευσῖνι, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις 

τόποις. ἀλλ᾽ οὐ δήπου τούτων, ὦ γῆ καὶ ϑεοὶ, παρὸ τῶν ψΕ. 

τόνων ἕκαστος ἀξιώσει τὰς βλάβας πομίζεσϑαι. καὶ ἐγὼ μὲν, ὃν 
-" - » - “- 

προσῆκεν ἀγανακτεῖν, τῆς ὁδοῦ στενωτέρας γεγενημένης καὶ 
- ΄ - 

1280 μετεωροτέρας, ἡσυχίαν ἔχω τούτοις δὲ τοσοῦτον περίεστιν, ὡς 
Α “ ι Ε - 5 
ἔοικεν, ὥστε τοὺς ἡδικημένους τροσαμακλπφμερῦμαι, καίτοι, ῷ 

Καλλίχλεις, εἰ καὶ ὑμῖν πρραρεπρδφμεῖη ἔξεστι τὸ ὑμέ ἕτερον αὖ- 

5 τῶν χωρίον, καὶ ἡμῖν δήπου τὸ ἡμέτερον ἐξῆν. εἰ δ᾽ ὃ πατὴρ 
» Ἐ » »" - 3 »" 

ὁ ἐμὸς ἠδίκει περιοικοδομῶν ὑμᾶς, καὶ νῦν ὑμεῖς ἀδικεῖτε ἐμὲ 
ὃ πα υα Ἷ ᾿ δὴλ ᾿ Ω τ ἢ. 2 

σεριοικοδομοῦντες οὕτω᾽ δῆλον γὰρ ὅτι, μεγάλοις λίϑοις ἀποι- 
᾿ ν᾽ δ Ω. -,.} 

κοδομηϑέντος, πάλιν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ ἐμὸν ἥξει χωρίον, εἶϑ᾽, 
Ὡ , »" ᾿ ω ᾿ ᾽ Ἂ ᾽ 2 3ρ1ι 

ὁταν τύχῃ ; παταβαλεῖ τὴν αἰμασιαν ἀπροσδοκήτως. αλλ οὐδὲν 

10 ῥδόλον ἐγκαλῶ τούτοις ἐγὼ διὰ τοῦτο, ἀλλὰ στέργω τὴν τύχην 

καὶ τἀμαυτοῦ φυλάττειν πειράσομαι. καὶ γὰρ τοῦτον φράττοντα 

μὲν τὰ ξαυτοῦ σωφρονεῖν ἡγοῦμαι, δικαζόμενον δέ μοι πονη- 
- δ 

15 ρότατὸν τ᾽ εἶναι καὶ διεφρϑαρμένον ὑπὸ νόσου νομίζω. μὴ ϑαυ- 
᾿ς ᾽ τὐστν κι ᾿ ΄ ΤῚΣ 3 

μάζετε δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τὴν τούτου προϑυμίαν, μηὸ 

τὰ ψευδῆ: κατηγορὲ εἶν νῦν τετύλμηκε. καὶ γὰρ τὸ πρύτερον πεί- 
- “ ᾽ 

σὰς τὸν ἀνε ψιὸν ἀμφισβητεῖν μοι τοῦ χωρίου συνθήκας οὐ γε- 

90 τομένας ἀπήνεγκε, καὶ νῦν αὐτὸς ἐρήμην μου καταδεδιήτηται 
΄ ο.,’͵ , Α ἽἼ , Ἁ ν, - 

τλιασρήν ἑτέραν δίκην, Κάλλαρον ἐπιγραψάμενος τὸν ἐμὸν δοῦ- 
-»" 3, - "» ΄ 

λον. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ τοῦτο εὕρηνται σύὐφισμα" 

Καλλάρῳ τὴν αὐτὴν δίκην δικάζονται. καίτον τίς ἂν οἰκέτης τὸ 
-“ ν “΄ 

95 τοῦ δεσπότου χωρίον περιοικοδομήσειεν ἂν, μὴ προστἄξαντος 
- ,ὔ Ἵ “ἀ. ὃ κι ΠῚ - 3 ᾿'ἷ ἡ 

τοῦ δεσπύτου; Καλλάρῳ δ᾽ ἕτερον ἐγκαλεῖν οὐδὲν ἔχοντες ὑπὲρ 

ὧν ὃ πατὴρ πλέον ἢ πεντεκαίδεκα ἔτη φφάξας ἐπεβίω δικάζον- 
ται. κἂν μὲν ἐγὼ τῶν χωρίων ἀποστῶ τούτοις ἀποδόμενος ἢ 
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4 3 ’ 3 3 » 

ποὺς ἕτερα χωρία ἀλλαξάμενος, οὐδὲν ἀδικεῖ Κάλλαρος" ἂν δ᾽ 
3 - Α 

ἐγὼ μὴ βούλωμαι τἀμαυτοῦ τούτοις προέσϑαι, πάντα τὰ δεινό- 1281 
, ΄ τ - ᾿ 

τατὰ ὑπὸ Καλλάρου πάσχουσιν οὗτοι, καὶ ζητοῦσι καὶ διαιτητὴν, 
» , ΄ 

ὕστις αὐτοῖς τὰ χωρία προσπαταγνώσεται, καὶ διαλύσεις τοιαύ- 
Π χ ᾿ , “ΙΕ Ἢ Π 3 δου δῇ ὃ ἡ 

τας, ἐξ ὧν τὰ χωρία ἕξουσιν. εἰ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 5 
, -» - 

τοὺς ἐπιβουλεύοντας καὶ συκοφαντοῦντας δεῖ πλέον ἔχειν, οὐδὲν 
Ἵ ,Ψ » 3 δ » 

ὧν ὄφελος εἴη τῶν εἰρημένων" εἰ δ᾽ ὑμεῖς τοὺς μὲν τοιούτους 
-" σὰ 

μισεῖτε, τὰ δὲ δίκαια ψηφίζεσθε, μήτ᾽ ἀπολωλεκότος Καλλι- 
Ζ.:ς «ἢ Φ ΠῚ Ἷ 

χλέους μηδὲν, μήτ᾽ ἠδικημένου, μήϑ᾽ ὑπὸ Καλλάρου, μήϑ᾽ 10 
δ. » ᾿ 3 Ξ3.} ὦ » , , δ ἅν γεε ὦ 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς, οὐ οἷδ΄ ὃτι δεῖ πλείω λέγειν. ἵνα ὃ εἰδῆτε, 
δ , , ν 
ὅτι καὶ πρότερον ἐπιβουλεύων μου τοῖς χωρίοις τὸν ἀνεψιὸν 

΄ " νὴ 3 

κατεσηεύασε, καὶ νυνὶ τὴν ἕτέραν αὐτὸς κατεδιῃτήσατο Καλλά- 
" λὶ δί; 2 » ἐ ᾿ ΄ ᾿ » 

ρου ταυτηνὶ τὴν δίκην ἐπηρεάζων ἐμοὶ, διότι τὸν ἄνϑρωπον 15 
4. - » ᾿" ’ ’ “᾿ ο», δ΄ Δ 

περὶ πολλοῦ ποιοῦμαι, καὶ Καλλάρῳ παλιν εἴληχεν ἑτέραν, ἀπαν- 
- 3 ΄ ᾿] 

τῶν ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς μαρτυρίας. 

ἼΠΩΣ ἘΠ ΤΟ ΟἿ, 

2 ι Ψ ᾿ . » , 
Μὴ οὖν πρὸς Διὸς καὶ ϑεῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, πρόη- 

ΚΞ ΄, ᾿ 2 »" 3 ; » ᾿ »ν ἢ" ΠῚ 

σϑέ με τούτοις μηδὲν ἀδικοῦντα. οὐ γὰρ τῆς ζημίας τοσοῦτον 30 
ν Ἃ "ν “-» 3 " ᾽ 

τί μοι μέλει, χαλεπὸν ὃν πᾶσι τοῖς μικρὰν οὐσίαν ἔχουσιν, ἀλλ 
, [χὸ - ν ἢ Ε ᾿ Π 

ἐχβάλλουσιν ὅλως ἔκ τοῦ δήμου με ἐλαύνοντες καὶ συκοφαν- 
“ὙΦ [ ᾽ ᾽ ᾽ Ξ' : 

τοὔντες. ὃτι δ᾽ οὐχ ἀδικοῦμεν μηδὲν, ἕτοιμον μὲν ἦμεν ἐπιτρέ- 
ῳ “ο΄ “ὦ 7 ᾿ ΄ σειν τοῖς εἰδόσιν, ἴσοις καὶ κοινοῖς, ἕτοιμον δ᾽ ὀμνύναι τὸν 25 

΄ ὥ ἕ - ᾿ 3. Ψ' Ἔ -» 
νόμιμον ὅρκον ταῦτα γὰρ ὠύμεϑα ἰσχυρότατα παρέχεσθαι τοῖς 

᾽ - σιν 3 , ν᾽ ’ , 

αὐτοῖς ὑμῖν ὁμωμοπόσι. καί μον λάβε τήν τε πρόκλησιν καὶ τὰς 

ὑπολοίπους ἔτι μαρτυρίας. 

ΠΡΟ ΜΗ Σ 15. ΑΓ ΡΤ Υ ΒΤ. 
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- [4 

“ππ καὶ Πάμφιλος Διονυσοδώρῳ δανείξζουσν τρισχιλίας 
ν -Ἕ -" “ἢ. Ἔ ΞΟ » Π} 3. », 3 

δραχμὰς ἐπὶ τῷ πλεῦσαι αὑτὸν εἰς Αϊγυπτον κἀκεῖθεν αὐϑις 
5. ΣῪ ι Ξὼ Η δ ΄ ι “ 
“ἀϑηναΐε. καὶ λαμβανουσι μὲν ὉὙὉποϑηκὴν τὴν ναῦν, διομολο- 

-" Α κι ᾽ Ω, 3᾽ ᾽ , ’ 

5 γοῦνται, δὲ καὶ τόκους, ὁσοὺυς ὠὥφειλον 4ϑηναζε καταπλεύσαντος 

Φιονυσοδώρυυ κομίσασϑαι. “ιονυσύδωρος δὲ ἀναπλέων ἐκ τῆς 
τὰ -ὕτΡ , “1 Ε - ᾿ ΄ ΠΕΥῚ, .ν ᾿ ᾿ 

«Αἰγύπτου, τῇ Ῥόδῳ προσχῶν, ἐκεῖ τὸν γομον ἐξέϑετο, ὡς μὲν 
ἢ ρὲ τ ἷὰ " τ 

αὐτός φησι, διὰ τὸ δαγῆναι τὴν ναῦν καὶ εἶναι σαϑρὰν, ὡς δὲ 

10 Ζαρεῖος λέγει, διὰ τὸ πυϑέσϑαν τὸν σῖτον ᾿άϑήνησιν εὔωνον 
- ; «- - 

ὄντα τὴν γὰρ ναῦν σώαν ὑπάρχειν φησὶ καὶ πλεῖν ἔτι καὶ νῦν. 
“ : - »"ὅ ᾿ 4 

οἵ μὲν οὖν δανείσαντες καὶ κατηγοροῦσι τοῦ Ζ΄ονυσοδώρου; 
᾿ " ΄ σ 

παραβεβηκέναν τὴν συγγραφὴν, διότι τὴν ὑποϑήπην, τουτέστε 
“ 3 - 3 » ᾿ 

15 τὴν ναῦν, οὐ παρέσχεν ἐμφανῆ, καὶ ἀπαιτοῦσιν αὐτὸν τοὺς 
δ . , ΄ , δ Α 9 ΄ 9 ’ 

ὁμολογηθϑέντας τόκους τελείους. ὁ δὲ οὐ πάντας ἀποδιδόναι 
΄. 3Ὶ Ι] τ - - - 

βούλεται, ἀλλὰ πρὸς λύγον τοῦ πλοῦ τοῦ πλευσϑέντος. - 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

Ο ΚΑΤΑ ΖΦ] ΟΜΝΩΣ ΟΖ 

ΒΛΆΒΗΣ ΛΟΓΟΣ. 

᾿ΕΝ εἰμν τοῦ δανείσμοτος τούτου, ὦ ἄνδρες δικασταΐ. 

γούφα φῃ δ᾽ ἡμῖν τοῖς πατὰ ϑάλατταν τὴν ἐργασίαν προῃρημέ- 

{988 νοις καὶ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐγχειρίζουσιν ἑτέροις ἐκεῖνο σαφῶς 

εἰδέναι, ὅτε ὃ μὲν δάνειζόμενος ἐν παντὶ προέχει ἡμῶν. λαβὼν 



ἸΉΜΟΣΘ. ΚΑΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΥ͂, 817 

“-᾿ 4 2 “ δ ’ Δ - 

7ὰρ ἴγγϑρμα μάκρος καὶ ὁμολογούμενον ἐν γφαμματιδίῳ δυοὶν 
χαλπηοῖν ἐωνημένῳ καὶ βιβλιδίῳ μιρῷ πάνυ τὴν ὁμολογίαν 

καταλέλοιπε τοῦ ποιήσειν τὰ δίκαια" ἡμεῖς δ᾽ οὐ φαμὲν δώσειν, 
2 2 7 3 - ᾿, , Ἁ 2 [ » 3 

ἀλλ᾽ εὐϑυς τῷ δανειζομένω δίδομεν τὸ ἀργύριον. τῷ οὖν ποτε 
΄ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ , “ἢ »ν 5: 

πιστεύοντες καὶ τί λαβόντες τὸ βέβαιον προϊέμεϑα; ὑμῖν, ὦ 

ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τοῖς νόμοις τοῖς ὑμετέροις, οἱ κελεύουσιν, 

“ὅσα. ἄν τις ἑκὼν ἕτερος ἑτέρῳ ὁμολογήσῃ, ταῦτα κύρια εἶναι. 
ἀλλά μοι δοκεῖ οὔτε τῶν νόμων οὔτε συγγραφῆς οὐδεμιᾶς ὄφε- 
λος εἶναι οὐδὲν, ἂν ὁ λαμβάνων τὰ χρήματα μὴ πάνυ δίκαιος 
35 ᾿ ΄ ᾿ “ ΄ δαὶ δ δὲ ᾿ Ἥ κ 
41 τὸν τρόπον καὶ δυοῖν ϑάτερον ἡ ὑμᾶς δεδιὼς 1) τὸν συμβα- 

λόντα αἰσχυνόμενος" ὧν οὐδέτερον πρύσεστι Διονυσοδώρῳ τούτῳ. 
ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἥκει τόλμης, ὥστε δανεισάμενος παρ᾽ ἡμῶν 

ἐπὶ τῇ νηὶ τρισχιλίας. δραχμὰς, ἐφ᾽ ᾧ τε τὴν ναῦν καταπλεῖν 
᾿ἀϑήναζε, καὶ δέον ἡμᾶς ἐν τῇ πέρυσιν ὥρᾳ κεκομίσϑαι τὰ 

χρήματα, τὴν μὲν ναῦν εἰς “Ῥύδον κατεκόμισε καὶ τὸν γόμον 
ἐκεῖσε ἐξελύμενος ἀπέδοτο παρὰ τὴν συγγραφὴν καὶ τοὺς νό- 

Α Γγ , - γ ΄ , 9 Γ᾽ " 

μοὺς τοὺς ὑμετέρους, ἐκ δὲ τῆς Ρόδου παλιν ἀπέστειλε τὴν 

ναῦν εἰς Αἴγυπτον κἀκεῖϑεν εἰς Ρόδον, ἡμῖν δὲ τοῖς ᾿ϑήνῃ- 
σι δανείσασιν οὐδέπω καὶ νῦν οὔτε τὰ χρήματα ἀποδίδωσιν, 
οὔτε τὸ ἐνέχυρον καϑίστησιν εἰς τὸ ἐμφανὲς, ἀλλὰ δεύτερον 
ἔτο: τουτὶ καρπούμενος τὰ ἡμέτερα καὶ ἔχων τό τε δάνειον καὶ τὴν 
ἐργασίαν καὶ τὴν ναῦν τὴν ὑποκειμένην ἡμῖν οὐδὲν ἧττον εἰσ- 9 ὴ ὶ μ Ἶ 

΄ ᾿ δ -» , ρ ’ Ρ - » ἢ ἐλήλυϑε πρὸς ὑμᾶς, δηλονότι ὡς ζημιώσων ἡμᾶς τῇ ἐπωβελίᾳ 

καὶ καταϑησόμενος εἰς τὸ οἴκημα πρὸς τῷ ἀποστερεῖν τὰ χρή- 
ματα. ὑμῶν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὁμοίως ἁπάντων δεύμε- 

ϑα καὶ ἱκετεύομεν βοηϑῆσαι ἡμῖν, ἐὰν δοκῶμεν ἀδικεῖσθαι. τὴν 
δ᾽ ἀρχὴν τοῦ συμβολαίου διεξελϑεῖν ὑμῖν πρῶτον βούλομαι" οὕ- 
τῷ γὰρ καὶ ὑμεῖς δᾷστα παρακολουϑήσετε. “Διονυσόδωρος γὰρ 

δ ὦ ᾽ »“ ᾿ δ ᾿ 2 - ’ 

οὑτοσὶ, ὦ ἀνδφες ᾿ϑηναῖοι, καὶ ὁ κοινωνὸς αὐτοῦ Παρμενίοκος 

προσελϑόντες ἡμῖν πέρυσι τοῦ ἀαναγον δύνῃ, μηνὸς ἔλεγον, 

ὅτι βούλονται δανείσασθαι ἐπὶ τῇ νηΐ, ἐφ᾽ ᾧ τε πλεῦσαι εἰς 

Αἴγυπτον καὶ ἐξ Αἰγύπτου εἰς ᾿Ῥύδον ἢ εἰς ᾿Αϑήνας, διομολο- 

γησάμενοι τοὺς τύχους εἰς ἑκάτερον τῶν ἐμπορίων τούτων. ἀπο- 
, 3 [ » ᾿ Σ ᾿ [χ 3 Ἔ Π 

πριναμένων ὃ ἡμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃτι οὐκ ἂν δανείσαι- 
νι ἊΝ , ον 3η.2 Ἢ “Ἀᾷ, ΄ “ 

μὲν εἰς ἕτερον ἐμπόριον οὐδὲν, αλλ΄ 1 εἰς “ϑηνας, ουτῶ προσ- 

ομολογοῦσι πλευσεῖσϑαι δεῦρο, καὶ ἐπὶ ταύταις ταῖς ὁμολογίαις 

δανείζονται παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ τρισχιλίας δραχμὰς ἀμφοτερό- 

πλουν, καὶ συγγραφὴν ἐγράψαντο ὑπὲρ τούτων. ἐν μὲν οὖν ταῖς 
᾿ ΄ ΄ 2 ς 

συνθήκαις δανειστὴς ἐγράφη Πάμφιλος οὑτοσί" ἐγὼ δ᾽ ἔξωϑεν 
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» ΑΝ μυλδ »" , ᾿ » « »"» 8. ΄ 

μετεῖχον αὐτῷ τοῦ δανείσματος. καὶ πρῶτον μὲν ὑμῖν ἀναγνώ- 
3 ΄ 

σεται αὐτὴν τὴν συγγραφήν. 

δ 5 πια ΞΡ ΑΥΈΡΙΟΙ; 

95 Κατὰ ταύτην τὴν συγγραφὴν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, λαβόν- 

τες παρ᾽ ἡμῶν τὰ χρήματα Διονυσύδωρός τε οὑτοσὶ καὶ ὁ κοι- 
νωῶνὸς αὐτοῦ Παρμενίσκος ἀπέστελλον τὴν ναῦν εἰς τὴν «Αἴγυπτον 

ἐνθένδε. καὶ ὁ μὲν Παρμενίσκος ἐπέπλει ἐπὶ τῆς νεώς" οὑτοσὶ 

1988 δὲ αὐτοῦ κατέμενεν. ἦσαν γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἵνα μηδὲ 
τοῦτ᾽ ἀγνοῆτε, ὑπηρέται καὶ συνεργοὶ πάντες οὗτοι Κλεομένους 
τοῦ ἐν τῇ «Αἰγύπτῳ ἄρξαντος, ὃς, ἐξ οὐ τὴν ἀρχὴν παρέλαβεν, 

5 οὐκ ὀλίγα κακὰ εἰργάσατο τὴν πόλιν τὴν ὑμετέραν, μᾶλλον δὲ 
καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, παλιγκαπηλεύων καὶ συνιστὰς τὰς 

τιμὰς τοῦ σίτου, καὶ αὐτὸς καὶ οὗτοι μετ᾽ αὐτοῦ. οἵ μὲν γὰρ 
αὐτῶν ἀπέστελλον ἐκ τῆς Αἰγύπτου τὰ χρήματα, οἵ δ᾽ ἐπέπλεον 

10 ταῖς ἐμπορείαις, οἱ δ᾽ ἐνθάδε μένοντες διετίϑεντο τὰ ἀποστελ- 
λόμενα. εἶτα πρὸς τὰς καϑεστηκυίας τιμὰς ἔπεμπον γράμματα 
οἱ ἐπιδημοῦντες τοῖς ἀποδημοῦσιν, ἵνα, ἐὰν μὲν παρ᾽ ὑμῖν 
τίμιος ἢ ὁ σῖτος, δεῦρο αὐτὸν κομίσωσιν, ἐὰν δ᾽ εὐωνότερος 

γένηται, εἰς ἄλλο τι καταπλεύσωσιν ἐμπύριον' ὅϑεν περ οὐχ 
15 ἥκιστα, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, συνετιμήϑη τὼ περὶ τὸν σῖτον ἐκ 

τῶν τοιούτων ἐπιστολῶν καὶ συνεργιῶν. ὅτε μὲν οὖν ἐνθένδε 
ἀπέστελλον οὗτοι τὴν ναῦν, ἐπιεικῶς ἔντιμιον κατέλιπον τὸν σῖ- 

τον᾽ διὸ καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ συγγραφῇ γράψασϑαι εἰς ᾿ἀϑήνας 

90 πλεῖν, εἰς δ᾽ ἄλλο μηδὲν ἐμπόριον. μετὰ δὲ ταῦτ᾽, ὦ ἄνδρες 

δικασταὶ, ἐπειδὴ ὁ Σικελικὸς κατάπλους ἐγένετο, καὶ - αἵ τιμαὶ 
τοῦ σίτου ἐπ᾽ ἔλαττον ἐβάδιζον, καὶ ἡ ναῦς ἢ τούτων ἀνῆμτο 

εἰς Αἴγυπτον, εὐθέως οὗτος ἀποστέλλει τινὰ εἰς τὴν ᾿Ρύδον 

25 ἀπαγγελοῦντα τῷ Παρμενίσκῳ τῶ ποινωνῷ ταἀνϑάδε καϑεστη- 

κότα, ἀκριβῶς εἰδὼς, ὅτι ἀναγκαῖον εἴη τῇ νηὶ προσέχειν εἰς 
Ῥόδον. πέρας δ᾽ οὖν" λαβὼν γὰρ ὁ Παρμενίσκος ὃ τουτουὶ 
κοινωνὸς τὰ γράμματα τὰ παρὰ τούτου ἀποσταλέντα καὶ πυϑό- 

1φϑθμενος τὰς τιμὰς τὰς ἐνθάδε τοῦ σίτου καϑεστηκυίας ἐξαιρεῖταν 

τὸν σῖτον ἐν τῇ Ῥόδῳ, κἀκεῖ ἀποδίδονται, καταφρονήσαντες μὲν 
τῆς συγγραφῆς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τῶν ἐπιτιμίων, ἃ συνε- 

γράψαντο αὐτοὶ οὗτον καϑ᾽ αὐτῶν, ἐάν τι παραβαίνωσι, κατα- 

6 φρονήσαντες δὲ τῶν νύμων τῶν ὑμετέρων, οἱ κελεύουσι τοὺς 
ναυκλήρους παὶ τοὺς ἐπιβάτας πλεῖν εἰς ὃ τὶ ἂν συνϑώνται 
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ἐμπόριον, εἰ δὲ μὴ, ταῖς μεγίσταις ξημίαις εἶναι ἐνόχους, καὶ 

ἡμεῖς ἐπειδὴ τάχιστα ἐπυϑόμεϑα τὸ γεγονὸς, ἐχπεπληγμένον τῷ 
πράγματι προσήειμεν τούτῳ τῷ ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης ἐπιβουλῆς, 10 
ἀγανακτοῦντες, ὡς εἰκὸς, καὶ ἐγκαλοῦντες, ὅτι, διαῤῥήδην ἡμῶν 
διορισαμένων ἐν ταῖς συνθήκαις, ὅπως ἡ ναῦς μηδαμοῦ κατα- 
πλευσεῖται, ἀλλ᾽ ἢ εἰς ᾿άϑήνας, καὶ [ὅτι] ἐπὶ ταύταις ταῖς 
ὁμολογίαις δανεισάντων τὸ ἀργύριον, ἡμᾶς μὲν ἐν ὑποψίᾳ κατα- 15 
λέλοιπε τοῖς βουλομένοις αἰτιᾶσϑαι καὶ λέγειν, ὡς ἄρα καὶ ἡμεῖς 
κεκοινωνήπαμεν τῆς σιτηγίας τῆς εἰς τὴν Ῥόδον, αὐτοὶ δ᾽ οὐδὲν 

μᾶλλον τὴν νοῦν ἥκουσι κατακομίζοντες εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπό- 
φθιον, εἰς ὃ συνεγράψαντο. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν ἐπεραίνομεν ὑπὲρ τῆς 90 
συγγραφῆς καὶ τῶν δικαίων διαλεγύμενοι, ἀλλὰ τό γε δάνειον 
καὶ τοὺς τόκους ἠξιοῦμεν ἀπολαβεῖν τοὺς ἐξ ἀρχῆς ὁμολογη- 

ϑέντας. οὗτος δ᾽ οὕτως ὑβριστικῶς ἐχρήσατο ἡμῖν, ὥστε τοὺς 

μὲν τύκους τοὺς ἐν τῇ συγγραφῇ γεγραμμένους οὐκ ἔφη δώσειν 95 

Εὸὶλ δὲ βούλεσϑε, ἔφη), κομίξζεσϑαι τὸ πρὸς μέρος τοῦ πλοῦ τοῦ 
πεπλευσμένου, δώσω ὑμῖν, φησὶ, τοὺς εἰς Ῥόδον τόκους, πλεί- . 

ους δ᾽ οὐκ ἂν δοίην" αὐτὸς αὑτῷ νομοθετῶν καὶ οὐχὶ τοῖς ἐκ 

τῆς συγγραφῆς δικαίοις πειϑύμενος. ὡς δ᾽ ἡμεῖς οὐ» ἂν ἔφαμεν 1287 

συγχωρῆσαι οὐδὲν τούτων, λογιζόμενοι, ὅτι, ὑπότε τοῦτο πρά- 

ξωμεν, ὁμολογοῦμεν καὶ αὐτοὶ εἰς “Ρόδον σεσιτηγηπέναι, ἔτι 

μᾶλλον ἐπέτεινεν οὗτος, καὶ μάρτυρας πολλοὺς παραλαβὼν προσῇει, 
[ . τ Ὗ Ἂ 

φάσκων ἕτοιμος εἶναι ἀποὺδιδύναι τὸ δάνειον καὶ τοὺς τόκους 5 
δ ΚΕ Υ] - Ξ3 - 

τοὺς εἰς Ῥόδον" οὐδὲν μᾶλλον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀποδοῦναυ 
3 - » 

διανοούμενος, ἀλλ᾽ ἡμᾶς ὑπολαμβάνων οὐκ ἂν ἐθελῆσαι ἀπο- 
» ᾿ 3 ΄ Α 3 Φ ΄ “΄ κ᾿, 2. . 3 ΖΑ 

λαβεῖν τὸ ἀργύριον διὰ τὰς ὑπούσας αἰτίας. ἐδηλωσε δ΄ αὐτὸ 
Ἁ 5 - -" τὸ ἔργον. ἐπειδὴ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿ἡϑηναῖοι, τῶν ὑμετέρων πολι- 10 
-" ᾽ “ 

τῶν τινες παραγενόμενον ἀπὸ ταὐτομάτου συνεβούλευον ἡμῖν, 
Α Ὶ , ’ Α » 2 , ’ 

τὸ μὲν διδόμενον λαμβάνειν, περὶ δὲ τῶν ἀντιλεγομένων πκρί- 
Ἁ ν -" 

νεσϑαι, τοὺς δὲ εἰς Ῥύδον τόκους μὴ καϑομολογεῖν, τέως ἂν 
» δ -» - - ᾽ 3 - 5: 

κριϑῶμεν, ἡμεῖς μὲν ταῦτα συνεχωροῦμεν, οὐκ ἀγνοουντες, ὦ 15 
Ω Ἁ »" -“ Ε τ , 

ἄνδρες δικασταὶ, τὸ ἐκ τῆς συγγραφῆς δίκαιον, ἀλλ᾽ ἡγούμενοι 

δεῖν ἐλαττοῦσϑαΐ τι καὶ συγχωρεῖν, ὥστε μὴ δοκεῖν φιλόδιποι 
3 Ξ ξ δ Ξ 2 

εἶναν " οὗτος δ᾽, ὡς ἕώρα ἡμᾶς ὁμόσε πορευυμένους, ᾿άναι- 

ρεῖσϑε, φησὶ, τοίνυν τὴν συγγραφήν. ᾿Ημεῖς ἀναιρώμεϑα; οὐδέν 90 
. -» Ἅ. «Ὁ οὰτο.,. Ἄλλαι ἈΕῚ 5. δ. ΡΝ ΜΕ Ἧ 
γὲ μᾶλλον ἡ οτιοῦν᾽ ἀλλὰ κατὰ μὲν τἀργύριον, ὃ ἂν ἀποὺῦῶς, 
ο μ - - 
ὁμολογήσομεν ἐναντίον τοῦ τραπεζίτου ἄκυρον ποιεῖν τὴν συγ- 

᾿ Ἁ ΄ 3 “ ᾽ γραφὴν, τὸ μέντοι σύνολον οὐκ ἂν ἀνελοίμεϑα, ἕως ἂν περὶ 
.ν ) , - ᾿ . ᾿ τῶν ἀντιλεγομένων πριϑῶμεν, τί γὰρ ἔχοντες δίπανον 1) τί τὸ 35 



990 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ - 

κ᾿ ᾽ ; κ᾿ ἰσχυρὸν ἀντιδικήσομεν, ἐάν τε πρὸς διαιτητὴν ἐάν τε εἷς δικᾶ- 
δ , δέ ιδίξ, 2 λό ᾿ ᾿ ᾿] Έ Α τήριον δέῃ βαδίξειν, ἀνελόμενοι τὴν συγγραφὴν, ἐν ἡ τὴν 
Β, ἃ »" ΄ 2, »" ψι ὧν »" ΄ 
ὑπὲρ τῶν δικαίων βοήϑειων ἔχομεν; ταῦτα δ᾽ ἡμῶν λεγόντων, 

3 . ᾽ ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ ἀξιούντων Διονυσόδωρον τουτονὶ τὴν 
Α κ - 3 - 

12 8 μὲν συγγραφὴν μὴ κινεῖν μηδ᾽ ἄκυρον ποιεῖν, τὴν ὁμολογου- 
πΡ Ξϑ.. αὖ - πῳ 

μένην καὶ ὑπ΄ αὐτῶν τούτων κυρίαν εἶναν, τῶν δὲ χρημάτων 
δ - »-» - - 3 

ὅσα μὲν αὐτὸς ὁμολογεῖ, ἀποδοῦναι ἡμῖν, περὶ δὲ τῶν ἄντι- 
, Ἢ δε "» - ) ΄ ΙΙ 

5 λεγομένων, ὡς ἑτοίμων ὄντων, κχρυιϑῆναι, εἴτε βούλοιντο ἐφ 

ἑνὶ εἴτε καὶ πλείοσι τῶν ἔκ τοῦ ἐμποῤίου, οὐ» ἔφη προσέχειν 
΄ “ 3 , 2 3 [χὰ ᾿] ἢ Ω᾿ 

Διονυσόδωρος τούτων οὐδενί. ἀλλ΄, ὁτι τὴν συγγραφὴν ολως 
3 2 ΄ 3 Ψ Φ ᾿ 

οὐκ ἀνῃρούμεϑα, ἀπολαμβάνοντες ἃ οὗτος ἐπέταττεν, ἔχει δεύ- 
κ γ΄ »" - 

τϑρον ἔτος τὰ ἡμέτερα καὶ χρῆταν τοῖς χρήμασι. καὶ ὃ πάντων 
΄ Ξ5 , ξ 

10 ἐστὶ δεινότατον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτι αὐτὸς μὲν οὗτος παρ᾽ 
ἑτέρων εἰσπράττει ναυτικοὺς τόκους ἀπὸ τῶν ἡμετέρων χρημά- 

3 ΄ 

των, οὐκ ᾿άϑηνῃησι δανείσας οὐδ᾽ εἰς ᾿άϑήνας, ἀλλ᾽ εἰς Ῥόδον 

καὶ Δϊγυπτον, ἡμῖν δὲ τοῖς δανείσασιν εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον 
15 οὐκ οἴεται δεῖν τῶν δικαίων οὐδὲν ποιεῖν. ὅτι δ᾽ ἀληϑῆ λέγω, 

3 , Ὃν» ΄ - 

ἀναγνώσεται ὑμῖν τὴν πρόκλησιν, ἣν ὑπὲρ τούτων προύκαλε- 
Αι, - ὧν 

σάμεϑ᾽ αὐτόν. 

ΤΕΡΊΟΥΣὮὨ 5.ὦΞθῸᾷϑΘΛΙᾷΣῚ Σὶ 

Ταῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, προκολεσαμένων ἡμῶν 
90 Διονυσόδωρον τουτονὶ πολλάκις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐκτι- 

ϑέντων τὴν πρόχλησιν, εὐήϑεις ἔφη παντελῶς εἶναι ἡμᾶς, εἶ 
ὑπολαμβάνοιμεν αὐτὸν οὕτως ἀλογίστως ἔχειν, ὥστ᾽ ἐπὶ διαι- 
τητὴν βαδίζειν, προδήλου ὄντος, ὅτι καταγνώσεταν αὐτοῦ ἀπο- 

95 τῖσαι τὰ χρήματα, ἐξὸν αὐτῷ ἐπὶ τὸ δικαστήριον ἥξειν φέροντα 
τἀργύριον, εἶτα, ἐὰν μὲν δύνηται ὑμᾶς παρακρούσασϑαι, ὠπιέναν 
τἀλλύτρια ἔχοντα. εἰ δὲ μὴ, τηνικαῦτα καταϑεῖναν τὰ χρήματα" 
ὡς ἄνϑρωπος οὐ τῷ δικαίῳ πιστεύων, ἀλλὰ διάπειραν ὑμῶν 

1289 λαμβάνειν βουλόμενος. τὰ μὲν τοίνυν πεπραγμένα 4ιονυσοδώρῳ 
ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες δικασταί. οἴομαι δ᾽ ὑμᾶς ἀκούοντας ϑαυ- 

μάζειν τὴν τόλμαν αὐτοῦ πάλαι, καὶ τῷ ποτε πιστεύων εἰσελή- 

6 λυϑὲ δευρί. πῶς γὼρ οὐ τολμηρὸν, εἴ τις ἄνϑρωπος δανεισά- 
μένος χρήματα ἐκ τοῦ ἐμπορίου τοῦ ᾿4ϑηναίων καὶ συγγραφὴν 

διαῤῥήδην γραψάμενος, ἐφ᾽ ᾧ τε καταπλεῖν τὴν ναῦν εἰς τὸ 
ὑμέτερον ἐμπόριον, εἰ δὲ μὴ, ἀποτίνειν διπλάσια τὰ χρήματα, 

10 μήτε τὴν ναῦν κατακεκόμικεν εἰς τὸν Πειραιᾶ, μήτε τὰ χρή- 

’ 
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ματ᾽ ἀποδίδωσι τοῖς δανείσασι, τόν τε οἶτον ἐξελόμενος ἐν 
“Ῥύδῳ ἀπέδοτο, καὶ ταῦτα διαπεπρᾳχμενοο οὐδὲν ἧττον ἐκ τ ἢ 

βλέπειν εἰς τὰ ὑμέτερα πρόσωπα; ἃ δὴ λέγει πρὸς ταῦτ᾽, 

ἀκούσατε. φησὶ γὰρ ει τὴν ναῦν πλέουσαν ἐξ “«ἀἰγύπτου δα- 15 

γῆναι, καὶ διὰ ταῦτ᾽ ἀναγκασϑῆναι καὶ προσχεῖν εἰς τὴν 
“Ῥόδον καὶ ἐκεῖ ἐξελέσθαι τὸν σῖτον, καὶ τούτου τεχμήριον λέ- 
γει, ὡς ἄρ᾽ ἐκ τῆς Ῥύδου μισϑώσαιτο πλοῖα καὶ δεῦρ᾽ ἀπο- 

στείλειε τῶν χρημάτων ἔνια. ἕν μὲν τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτῷ μέρος 

τῆς ἀπολογίας" δεύτερον δ᾽ ἐκεῖνο. φησὶ γὰρ, ἑτέρους τινὰς 90 
δανειστὰς συγκεχωρηκένανι αὐτῷ τοὺς τόκους τοὺς εἰς Ῥύδον " 

δεινὸν οὖν, εἰ ἡμεῖς μὴ συγχωρήσομεν ταὐτὰ ἐκείνοις. τρίτον 
πρὸς τούτοις" τὴν συγγραφὴν κελεύειν φησὶν αὐτὸν, σωϑείσης 
τῆς νεὼς, ἀποδοῦναν τὰ χρήματα, τὴν δὲ ναῦν οὐ σεσῶσϑαι 35 

εἷς τὸν Πειραιᾶ. πρὸς ἕκαστον δὴ τούτων ἀκούσατε, οὖ ἄνδρες 
δικασταὶ, ἃ λέγομεν δίκαια. πρῶτον μὲν τὸ ῥαγῆναι τὴν ναῦν 
ὅταν λέγῃ, πᾶσιν ὑμῖν οἴομαι φανερὸν εἶναι, ὅτι ψεύδεται. εἶ 
γὰρ τοῦτο συνέβη παϑεῖν τῇ νηΐ, οὔτ᾽ ἂν εἰς τὴν Ῥόδον ἐσώ. 1990 
ϑη, οὔτ᾽ ὧν ὕστερον πλώϊμος ἦν. νῦν δὲ φαίνεται εἷς τὴν 
Ῥόδον σωθϑεῖσα καὶ πάλιν ἐκεῖϑεν ἀποσταλεῖσα εἰς ἄϊγυπτον, 
καὶ ἔτε καὶ νῦν πλέουσα πανταχόσε, πλὴν οὐκ εἰς ᾿Αϑήνας, 
καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπον, ὅταν μὲν εἰς τὸ ᾿,1ϑηναίων ἐμπόριον 5 

δεήσῃ κατάγειν τὴν ναῦν, ῥαγῆναι φάσκειν, ὅταν δ᾽ εἰς τὴν 

“Ῥόδον τὸν σῖτον ἐξελέσϑαι, τηνικαῦτα δὲ πλώϊμον οὖσαν φαί- 
γνεσϑαν τὴν αὐτὴν ναῦν; Διὰ τί οὖν, φησὶν, ἐμισϑωσάμην 
ἕτερα πλοῖα, καὶ μετεξειλύμην τὸν γόμον, καὶ δεῦρο ἀπέστειλα; 10 

ὅτι, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, οὐ τῶν ἁπάντων ἀγωγίμων οὔϑ᾽ οὖ. 
τος ἦν κύριος οὔϑ᾽ ὃ κοινωνὺς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οἱ ἐπιβάται τὰ 

ξαυτῶν χρήματ᾽ ἀπέστελλον, οἶμαν, δεῦρο ἐν ἑτέροις πλοίοις ἐξ 
ἀνάγκης, ἐπειδὴ προκατέλυσαν οὗτοι τὸν πλοῦν᾽ ὧν μέντοι 15 
αὐτοὶ ἦσαν κύριοι οὗτοι, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀπέστελλον πάντα δεῦρο, 
ἀλλ᾽ ἐκλεγόμενοι, τίνων αἷ τιμαὶ ἐπετέταντο. ἐπεὶ τί δήποτς 
μισϑούμενοι ἔ ἕτερα πλοῖα, ὥς φᾶτε, οὐχ ἅπαντα τὸν γόμον τῆς 
νεὼς μετενέϑεσϑε, ἀλλὰ τὸν σῖτον αὐτοῦ ἐν τῇ Ῥόδῳ κατελί- 90 

σπέτε; ὅτι, ὦ ἄνδρες δικαθταὶ, τοῦτον μὲν συνε ροεν αὐτοῖς 

ἐκεῖσε πωλεῖν, (τὰς γὰρ τιμὲς ἐνθάδε ἀνειπέναι ἤκουον,) τὰ 
δ᾽ ἄλλα ἀγώγιμα ὡς ὑμᾶς ἀπέστελλον, ἀφ᾽ ὧν κερδανεῖν ἤλπε- 

ζον. ὥστε, τὴν μίσϑωσιν τῶν πλοίων ὅταν λέγῃς, οὐ τοῦ ῥα- 
φ ἤναι τὴν ναῦν τεκμήριον λέγεις, ἀλλὰ τοῦ συμφέροντος ὑμῖν. 25 
περὶ μὲν οὖν τούτων ἵκανώ μον τὰ εἰρημένα. περὶ δὲ τῶν δα- 

Δειιοδιᾷ. Το, 1. : Χ 
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-» [ , “ 3 ΕΒ ᾿ γνειστῶν, οὕς φασι συγκεχωρηπέναι λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν τοὺς 
΄ -»" - . : 

εἰς Ῥόδον τύκους, ἔστι μὲν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς τοῦτο. εἰ γάρ τις 
[ἂν 3. »« " ο -“ 3φνι .3 »" "32 Ὁ Ὁ ΠΝ ΑΞ 

1291 ὑμῖν ἀφῆχέ τι τῶν αὑτοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖταν οὔϑ᾽ ὁ δοὺς οὔϑ' 
3 -. "» ᾿ 

ὁ πεισϑείς. ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὔτ᾽ ἀφείκαμέν σοι οὐδὲν, οὔτε συγκεξ 
χωρήκαμεν τῷ πλῷ τῷ εἰς Ῥόδον, οὐδέ ἐστιν ἡμῖν κυριώτερον 

5 οὐδὲν τῆς συγγραφῆς. αὕτη δὲ τί λέγει καὶ ποῖ προστάττει 
τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι; ᾿4ϑήνηϑεν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐξ Αἰγύπτου 

εἰς ᾿ἀϑήνας" εἰ δὲ μὴ, ἀποτίνειν κελεύει διπλάσια τὰ χρήμοτα. 
ταῦτ᾽ εἰ μὲν πεποίηκας, οὐδὲν ἀδικεῖς" εἰ δὲ μὴ πεποίηκαξ 

’ }] - 3 ’ ᾿ “"ν 

10 μηδὲ χατακεπόμικας τὴν ναῦν ᾿ϑήναζε, προσήκειν σε ζημιοῦ: 
σϑαι τῷ ἐπιτιμίῳ τῷ ἐκ τῆς συγγραφῆς. τοῦτο γὰρ τὸ δίκαιον 

2 2) ςἍ» 3η472 εχ . »Ἣ᾿ » 5' 
οὐκ ἄλλος οὐδεὶς, ἀλλ΄ αὐτὸς συ σαυτῷ ὠρισας. δεῖξον οὖν 

τοῖς δικασταῖς δυοῖν ϑάτερον, ἢ τὴν συγγραφὴν ὡς οὐκ ἔστιν 
δὲ ἐγ , “ιςΞΆ δ 2 3 τ ΄ ι ΄ ’ 
μιν πκυριᾶ, ἢ ὡς οὐυΐ εἰ δίκαιος παντὰ κατὰ ταύτην πραττεῖν. 

15 εἰ δέ τινες ἀφείκασί τί σοι καὶ συγκεχωρήκασι τοὺς εἰς Ῥόδον 
΄ [χ7 ΄ Υ , ;" “-“ 2ο. 3 

τόπους, τῷ δήποτε τροπῷ πεισϑέντες, διὰ ταῦτα οὐδὲν αδὲ- 

χεῖς ἡμᾶς, οὕς παρασυγγεγράφηκας εἰς Ῥόδον καταγαγὼν τὴν 
.«Ψαῦν; οὐκ οἴομαί γε. οὐ γὰρ τὰ ὑφ᾽ ἕτέρων συγκεχωρημένά 

Ἔ - 2 ι ἾΥ ΟΥΣΣ 3 -» - ᾿ δ »ν 
40 δικαζουσιν οὗτοι νῦν, ἀλλὰ τὰ ὑπ αὐτοῦ σοῦ προς ἡμὰς συγ- 

κέ εόῤνια ὑῤοῦ ἐπεὶ ὅτι γε καὶ τὸ περὶ τὴν ἄφεσιν τῶν τόκων, εἶ 

ἄρα γέγονεν, ὡς οὗτοι λέγουσι, μετὰ τοῦ δυμφῖῦῦνον τοῦ τῶν 

δανειστῶν γέγονε, πᾶσιν ὑμῖν φανερόν ἐστιν. οἵ γὰρ ἐκ τῆς «4115 
95 γύπτου δανείσαντες τούτοις ἑτερόπλουν τάρ γύριον εἰς ᾿᾿ϑήνας, ὡς 

ἀφίκοντο εἰς τὴν Ῥόδον, καὶ τὴν ναῦν ἐκεῖσε οὗτοι κατεκόμισαν, 
οὐδὲν, οἶμαι, διέφερεν αὐτοῖς ἀφειμένοις τῶν τύκων καὶ πομισαμέ- 

199 νοῖς τὸ δάνειον ἐν τῇ Ῥύδῳ πάλιν ἐνεργὸν ποιεῖν εἷς τὴν «ἴγυ- 
5 -“ - ν᾿ - “»“Ἥ " 

πτον, ἀλλ᾽ ἐλυσιτέλει πολλῷ μᾶλλον τοῦτο, ἢ δεῦρ᾽ ἐπαναπλεῖν. ἐκεῖ- 
σε μέν γε ἀκαριαῖος ὃ πλοῦς, καὶ δὶς ἢ τρὶς ὑπῆρχεν αὐτοῖς 
ἐργάσασϑαι τῷ αὐτῷ ἀργυρίῳ, ἐνταῦϑα δ᾽ ἐπιδημήσαντας παΞ 

, “ 3 - ᾿ 5. φυχειμάξειν ἔδει καὶ περιμένειν τὴν ὡραίαν. ὥστ᾽ ἐκεῖνοι μὲν 
οἵ δανεισταὶ προσκεκερδάγκασι καὶ οὐκ ἀφείκασι τούτοις οὐδέν " 
ὄνν ᾽ 4) ἢ ᾿Ξ , ον ι 5.2} Φ᾽μἡ 
ἡμῖν δ᾽ οὐχ ὅπως περὶ τοῦ τόκου ὁ λύγος ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

3 » 3 » ’ ; 3 ᾽ , ᾿ 
τἀρχαῖα ἀπολαβεῖν δυνάμεϑα. μὴ οὖν ἀποδέχεσϑε τούτου φε- 

10 νακίζοντος ὑμᾶς καὶ τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους δανειστὰς πεπραγμέ- 
4 ᾽ 39᾽.ὃἃ " ; ᾽ ΨΥ ΌΝ ἀφ) 

να παραβάλλοντος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν συγγραφὴν ἀνάγετ᾽ αὐτὸν καὶ 

τὰ ἐκ τῆς συγγραφῆς δίκαια. ἔστι γὰρ ἐμοί τὸ λοιπὸν διδάξαι 

ὑμᾶς τοῦτο, καὶ οὗτος διϊσχυρίζεται τῷ αὐτῷ τούτῳ, φάσκων 

165 τὴν συγγραφὴν κελεύειν, σωθείσης τῆς νεὼς, ἀποδιδόναι τὸ δάς- 
- », "» ᾽ " γειῦν. καὶ ἡμεῖς ταῦτα οὕτω φαμὲν δεῖν ἔχειν. ἡδέως δ᾽ ἂν 
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»-"ὝἪἫ - , 4 - 

συϑοίμην αὐτοῦ σοῦ, πότερον ὡς περὶ διεφϑαρμένης τῆς νεὼς 
διαλέγῃ, ἢ ὡς ὑπὲρ σεσωσμένης. εἰ μὲν γὰρ διέρϑαρται ἡ ναῦς 

ἂν τον ’ ᾿ - ΄ ὃ ὔ ἘΥΔΑ ΣΥ ΟΣ 15 τα δῇ χαὶ ἀπόλωλε, τί περὶ τῶν τύκων διαφέρῃ καὶ ἀξιοῖς ἡμᾶς κο- 90 
᾿ ᾿ ΟΌΣ , " ι ᾿ ᾿ .“ 

μίζεσϑαι τοὺς εἰς Ῥύδον τύπους; οὔτε γὰρ τοὺς τύκους οὔτε 
ΕῚ ἀῶ Γ [ε - ᾽ » 3.»ϑ,. », [ν -»" ΄ ᾿ 

τἀρχαῖα προσήχενι ἡμᾶς ἀπολαβεῖν. εἰ ὃ ἔστιν ἡ ναῦς σώα καὶ 
᾿Ὶ ᾿ Α δ ΘΟ κι 2 ᾽ ’ Α 4 τι 

μὴ διέφϑαρται, διὰ τί ἡμῖν οὐκ ἀποδίδως τὰ χρήματα, εἰ συνε- 

γράψω; πόϑεν οὖν ἀκριβέστατ᾽ ἂν μάϑοιτε, ὦ ἄνδρες ᾿άϑη- 9 
» -» 3 » » 

ναῖοι, ὅτι σέσωσταν ἡ ναῦς; μάλιστα μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ εἶναι 
Ἢ ν ᾽ «ὦ 3 : Π ᾿ τ ᾽ Ἢ : ’ 

τὴν ναῦν ἐν πλοῦ, οὐχ ἧττον δὲ καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ οὔτοι λέγου- 
“- » 3 “- » 

σιν. ἀξιοῦσι γὰρ ἡμᾶς τά τε ἀρχαῖα ἀπολαβεῖν καὶ μέρος τι 
τὼ ' δ - , τῶν τόκων, ὡς σεσωσμένης μὲν τῆς νεὼς, οὐ πεπλευκυίας δὲ 1902 

πάντα τὸν πλοῦν. σχοπεῖτε δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι, πότερον ἡμεῖς 

τοῖς ἐκ τῆς συγγραφῆς δικαίοις χρώμεϑα, ἢ οὗτοι, οἱ οὔτε εἰς 
3 ΄ 

τὸ συγκείμενον ἐμπόριον πεπλεύκασιν, ἀλλ᾽ εἰς Ῥόδον καὶ 4ἴ- ὁ 
- " 2 

γυπτον, σωθείσης τε τῆς νεὼς καὶ οὐ διερϑαρμένης ἄφεσιν 

οἴονταν δεῖν εὑρίσκεσϑαι τῶν τόκων παρασυγγεγραφηπότες καὶ 

αὐτοὶ μὲν πολλὰ χρήματ᾽ εἰργασμένοι παρὰ τὴν σιτηγίαν τὴν 
γγ' τ ΒΝ. ’ 3 7) ᾿ ΄ εἷς Ῥύδον, τὰ δ᾽ ἡμέτερα χρήματ᾽ ἔχοντες καὶ καρπούμενον 

᾽ 

δεύτερον ἔτος τουτί. καινότατον δ᾽ ἐστὶ πάντων τὸ γιγνόμενον" 10 
τὸ μὲν γὰρ δάνειον τὸ ἀρχαῖον ἀποδιδόασιν ἡμῖν, ὡς σεσω- 

- ᾽ - » 
σμένης τῆς νεὼς, τοὺς τύκους δ᾽ ἀποστερῆσαι οἴονται δεῖν, ὡς 

διεφϑαρμένης. καίτοι ἢ συγγραφὴ οὐχ ἕτερα μὲν λέγει περὶ 
-" ’ ΕῚ -" 3 ᾿ ᾿ 3 " 

τῶν τύκων, ἕτερα δὲ περὶ τοῦ ἀρχαίου δανείσματος, ἀλλὰ 15 
3 »" - [κοινὰ] τὰ δίκαια ταὐτὰ περὶ ἀμφοῖν ἐστε καὶ ἡ πρᾶξις ἡ 

᾽ ϑ. Ν 
αὐτή. ἀνάγνωθι δέ μοι πάλιν τὴν συγγραφήν. 

Ὁ ΠΙΆ, Ὁ 

᾿4ϑήνηϑεν εἷς Αἴγυπτον καὶ ἐξ Αἰγύπτου ᾿4ϑήναξε. 
᾿Ακούετε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι. ᾿Αϑήνηϑεν, φησὶν, εἰς “41: 90 

γυπτον καὶ ἐξ Αἰγύπτου ᾿Αϑήναξε. λέγε τὰ λοιπάς 

δδνον ἐν ον μδ΄ κὸ δ τ 

Σωϑείσης δὲ τῆς νεὼς εἰς τὸν Πειραιᾶ. 
» ΄ (ῳ -ν Αι -" δ» ΦιΝ “ἄνδρες δικασταὶ, πάνυ ἁπλοῦν ἐστὶ διαγνῶναν υμῖν ὑπὲρ 

ταυτησὶ τῆς δίκης καὶ οὐδὲν δεῖ λύγων πολλῶν. ἣ γὰρ ναῦς 95 
ὅτι μὲν σέσωσταν καὶ ἔστε σώα, καὶ παο᾿ αὐτῶν τούτων ὁμολο- 

Χ 2 
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γεῖται᾽ οὐ γὰρ ὧν ἀπεδίδοσαν τό τε ἀρχαῖον δώνειον καὶ τῶν 
τόπων μέρος τι᾿ οὐ κατακεκόμισταιν δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ. διὰ 

1φθάτοῦτο ἡμεῖς μὲν οἱ δανείσαντες ἀδικεῖσϑαι φαμὲν, παὶ ὑπὲρ 
τούτου δικαζόμεϑα, ὅτι οὐ κατέπλευσεν εἰς τὸ συγκείμενον ἐμπό- 

ριον Διονυσόδωρος δ᾽ οὔ φησιν ἀδικεῖν δι᾽ αὐτὸ τοῦτο" οὐ γὰρ 
δεῖν ἀποδοῦναι πάντας τοὺς τόκους, ἐπειδὴ ἡ ναῦς οὐ κατέ- 

ὅ πλευσεν εἰς τὸν Πειραιῶ. ἡ δὲ συγγραφὴ τί λέγει; οὐ μὰ 4|᾽ 
οὐ ταῦϑ᾽, ἃ σὺ λέγ γι. ὦ Διονυσόδωρε, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ ἀποδι- 
δῶς τὸ δάνειον καὶ τοὺς τόκους, ἢ μὴ παράσχῃς τὰ ὑποκείμε- 

νὰ ἐμφανῆ καὶ ἀνέπαφα,, ἢ ἄλλο τι παρὰ τὴν συγγραφὴν ποιῇς, 
10 ἀποτίνειν πελεύει σε διπλάσια τὰ χρήματα. καί μον λέγε αὐτὸ 

τοῦτο τῆς συγγραφῆς. 

ΣΣ ΓΈΡΑ, (ἘΣ, 

᾿Εὰν δὲ μὴ παράσχωσιν ἐμφανῆ τὰ ὑποκείμενα καὶ ἀνέπω- 
φα, ἢ ποιήσωσί τι παρὰ τὴν συγγραφὴν, ἀπυδιδύτωσαν δι- 

15 πλάσια τὰ χϑήματα. 
Ἔστιν οὖν ὅπου παρέσχηκας ἐμφανῆ τὴν ναῦν, ἀφ᾽ οὗ 

τὰ χρήματα ἔλαβες παρ᾽ ἡμῶν, ὁμολογῶν σώαν εἶναν αὐτός; 
4) καταπέπλευκας ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου εἰς τὸ ᾿4ϑηνοίων ἐμ- 

πόριον, τῆς συγγραφῆς διαῤῥήδην λεγούσης εἰς τὸν Πειραιᾶ 
90 κατάγειν τὴν ναῦν καὶ ἐμφανῆ παρέχειν τοῖς δανείσασι ; καὶ γὰρ 

τοῦτο, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηνοῖοι, ϑεάσασϑε τὴν ὑπει βολήν. ἐῤῥάγη 
ἡ γαῦς, ὥς φησιν οὗτος, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ᾿Ρύδον κατήγαγεν 
αὐτήν. οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο ἐπεσκευάσϑη καὶ πλώϊμος ἐγένετο. 

45 διὰ τί οὖν, ὦ βέλτιστε, εἰς μὲν τὴν Αἴγυπτον καὶ τἄλλα ἐμπό- 

ριὰ ἀπέστελλες αὐτὴν, ᾿4ϑήναζε δ᾽ οὐκ ἀπέσταλκας οὐδέπω καὶ 

νῦν πρὸς ἡμᾶς τοὺς δανείσαντας, οἷς ἡ συγγφαφὴ κελεύει σὲ 
ἀνέπαφον καὶ ἐμφανῆ τὴν ναῦν παρέχειν, καὶ ταῦτ᾽ ἀξιούντων 

1205 ἡμῶν καὶ προκαλεσαμένων σε πολλάκις; ἀλλ᾽ οὕτως ἀνδρεῖος 
εἶ, μᾶλλον. δ᾽ ἀναίσχυντος, ὥστε ἐκ τῆς συγγραφῆς ὀφείλων 
ἡμῖν διπλάσια τὰ χρήματα οὐκ οἴει δεῖν οὐδὲ τοὺς τύκους 

5 τοὺς γινομένους ἀποδοῦναι, ἀλλὰ τοὺς εἰς ᾿Ῥύδον προστάττεις 

ἀπολαβεῖν, ὥσπερ τὸ σὸν πρόσταγμα τῆς συγγραφῆς δέον χυ- 
ριώτερον γενέσϑαι, καὶ τολμᾷς λέγειν, ὡς οὐκ ἐσώϑη οἷ ναῦς 

, εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἐφ᾽ ᾧ δικαίως ἂν ἀποϑάνοις ὑπὸ: τῶν δικα- 

10 στῶν. διὰ τίνα γὰρ ἄλλον, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐ σέσωσται ἡ 

ναῦς εἰς τὸν Πειραιᾶ; πότερον δι᾽ ἡμᾶς τοὺς διαῤῥήδην “δαν εί- 

ἐ 
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᾽ ’ ν᾿ 

σαντας εἴς Αἴγυπτον καὶ εἰς ᾿Αϑήνας, ἢ διὰ τοῦτον καὶ τὸν. 
- 4 » 

ποινωνὸν αὐτοῦ, οἱ ἐπὶ ταύταις ταῖς ὁμολογίαις δανεισάμενοι, 
ξ μάν ἡ ΄ » 

ἐφ᾽ ᾧ τε καταπλεῖν ᾿Αϑήναζε, εἰς Ρόδον κατήγαγον τὴν ναῦν; 15 
Γχ πὰ. δ. ἃ Π 3 ᾿ , ἣν ΒΝ »" 

ὅτι δ᾽ ἕκόντες καὶ οὐ» ἐξ ἀνάγκης ταῦτ᾽ ἔπραξαν, δῆλον ἐκ. 
»" ε Θ 3 -» 2 , , Ἁ , Α σ 

πολλῶν, εἰ γὰρ ὡς ἁληϑῶς ἀκούσιον τὸ συμβὰν ἐγένετο καὶ ἡ 

ναῦς ἐῤῥάγη, τὸ μετὰ τοῦτ᾽, ἐπειδὴ ἐπεσπεύασαν τὴν ναῦν, οὐκ 
“ 3 3 Ν᾿ πὸ 

ἂν εἰς ἕτερα δήπου ἐμπόρια ἐμίσϑουν αὐτὴν, ἀλλ᾽ ὡς ὑμᾶς 20 
39 -» 2 3 ἀπέστελλον ἐπανορϑούμενον τὸ ἀκούσιον σύμπτωμα. νῦν δ᾽ οὐχ 

[χὰ ,ὔ 3 Ἁ Α »" “. 3 » 3 , 

ὁπῶξς ἐπηνωρϑώσαντο, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀδικήμασι πολ- 
- ξ ΄ " 39 

λῷ μείζω προσεξημαρτήκοσι καὶ ὥσπερ ἐπὶ παταγέλωτι ἀντι- 
-» ’ δ ΕῚ - κ 

δικοῦντες εἰσεληλύϑασιν, ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐσόμενον, ἐὰν καταψη- φῦ 
-" 3 » " φίσησϑε αὐτῶν, τἀρχαῖα μόνον ἀποδοῦναν καὶ τοὺς τόκους. 

Φ » τ Ὁ Ἀγρνν οἢ 5 » ᾿ ᾿ » ὁβι...} , μεῖς οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖον, μὴ ἐπιτρέπετε τοῖς οὕτως ἔχου- 
2 » 3 -» - πὴ 

σι, μηδ᾽ ἐπὶ δυοῖν ἀγκύραιν δομεῖν αὐτοὺς ἐᾶτε, ὡς, ἂν μὲν 1200 
, ᾿ 

πατορϑωδωσι, τὰ ἀλλότρια ἕξοντας, ἐὰν δὲ μὴ δύνωνται ἐξα- 
- »" 3 9 "ν 

στατῆσαι ὑμᾶς, αὐτὰ τὰ ὀφειλόμενα ἀποδώσοντας, ἀλλὰ τοῖς 
ἐπιτιμίοις ζημιοῦτε τοῖς ἐκ τῆς συγγραφῆς. καὶ γὰρ ἂν δεινὸν 

3 - » 

εἴη, αὐτοὺς μὲν τούτους διπλασίαν καϑ᾽ ξαυτῶν τὴν ζημίαν 5 
΄ , , - ἂ » δ ἃ δ᾽ 

γράψασθαι, ἐὰν τι ποραβοίνωσι τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ, ὑμᾶς 
3 ᾿ “ αλλ ἃ ὑδ » ἠπιωτέρως ἔχειν πρὸς αὐτοὺς, καὶ ταῦτ᾽ οὐχ ἧττον ἡμῶν συνη-" 
δικημένους. τὰ μὲν οὖν περὶ τοῦ πράγματος δίπαια βραχέα ἐστὶ 

καὶ εὐμνημόνευτα. ἐδανείσαμεν Ζιονυσοδώρῳ τούτῳ καὶ τῷ 10. 
ῳ ΝΣ, , ΡΝ ᾽ "Ἶ " 

κοινωνῷ αὐτοῦ τρισχιλίας δοαχμας “4ϑηνηϑεν εἰς Δίγυπτον καὺ, 
[4 ᾽ 3 Α 

ἐξ Αἰγύπτου ᾿4ϑήναζε. οὐκ ἀπειλήφαμεν τὼ χρήματα οὐδὲ τοὺς 
,» 3 ᾽ κκ 3 τόκους, ἀλλ᾽ ἔχουσι τὰ ἡμέτερα καὶ χρῶντον δεύτερον ἔτος. οὐ 

» 3 κ κατακεκομίκασι τὴν ναῦν εἰς τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον οὐδέπω καὶ 16 
- ΧΩ 6... » Θ ᾿ [4 

νῦν, οὐ ἡμῖν παρεσχήπασιν ἐμφανῆ. ἡ δὲ συγγραφὴ κελεύει; 
᾿" ᾿ » » Α μή 

ξὰν μὴ παρέχωσιν ἐμφανῆ τὴν ναῦν, ἀποτίνειν αὐτοὺς διπλα- 
κ ΄' ““ : “ 3 

᾿σια τὰ χρήματα, τὴν δὲ πρᾶξιν εἶναι καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἐξ ἀμ- 
" - 3 τὼ Σ" -" 

φοῦν "ταῦτ ἔχοντες τὰ δίκαια εἰσεληλύϑαμεν πρὸς ὑμᾶς, ἀξιοῦν- 90 
τες τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἀπολαβεῖν δι᾽ ὑμῶν ἐπειδὴ παρ᾽ αὐτῶν 

τούτων οὐ δυνάμεθα. ὃ μὲν παρ᾽ ἡμῶν λόγος οὗτός ἐστιν. οὗ- 
τον δὲ δανείσασϑαν μὲν ὁμολογοῦσι καὶ μὴ ἀποδεδωκέναι, δια- 

» -" ᾿Ὶ - ῇ 

φέρονται δ᾽, ὡς οὐ δεῖ τελεῖν αὐτοὺς τοὺς τύκους τοὺς ἐν τῇ 25 
»" ὑλλὰ " 4, 4 “Ῥόδ κι Ψ, ΄ ὅτ᾿ 

συγγραφῇ, ἀλλὰ τοὺς εἰς “Ρόδον, οὖς οὔτε συνεγράψαντο οὐ 
δυν 3 Δ 2 » »ἭὉ 

ἔπεισαν ἡμᾶς. εἰ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες “41ϑηναῖοι, ἐν τῷ “Ροδίων. 

διναστηρίῳ ἐκφινόμεϑα, ἴσως ἂν ἐπλεονέκτουν οὗτον ἡμῶν, σεσι-. 

τηγηκύτες πρὸς αὐτοὺς καὶ καταπεπλευκότες τῇ νηΐ εἰς τὸ ἐκείνων. 207 

ἐμπόριον" νῦν δ᾽ ὡς. ̓ ἀϑηναίους εἰσεληλυϑύτες καὺ συγγραψάμε- 
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νον εἷς τὸ ὑμέτερον ἐμπόριον οὐκ ἀξιοῦμεν ἐλαττωϑῆναι ὑπὸ 
5 τῶν καὶ ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς ἠδικηκότων. χωρὶς δὲ τούτων, ὦ ἄν- 

δρες ᾿Δϑηναῖοι, μὴ ἀγνοεῖτε, ὅτι νυνὶ μίαν δίκην δικάξοντες 
νομοϑετεῖτε ὑπὲρ ὅλου τοῦ ἐμπορίου, κχαὶ παρεστᾶσι πολλοὺ 
τῶν κατὰ ϑάλατταν ἐργάξεσϑαι προαιρουμένων ὑμᾶς ϑεωροῦν- 

10 τες, πῶς τὸ πρᾶγμα τουτὶ κρίνετε. εἶ μὲν γὰρ ὑμεῖς τὰς συγοε 
γραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὼς πρὸς ἀλλήλους γιγνομένας ἰσχυ- 
“ρὰς οἰήσεσϑε δεῖν εἶναν καὶ τοῖς παραβαίνουσιν αὐτὰς μηδε- 
μίαν συγγνώμην ἕξετε, ἑτοιμότερον προήσονταν τὰ ξαυτῶν οὗ 

16 ἐπὶ τοῦ ἐμπορίου δανείζοντες, ἐκ δὲ τούτων αὐξηϑήσεται ὑμῖν 
τὸ ἐμπόριον" εἰ μέντοι ἐξέσται τοῖς ναυκλήροις συγγραφὴν γρα- 
ψαμένοις, ἐφ᾽ ὦ τε καταπλεῖν εἰς ᾿4ϑήνας, ἔπειτα κατάγειν 
τὴν ναῦν εἰς ἕτερα ἐμπόρια φάσκοντας δαγῆναι καὶ τοιαύτας 

30 προφάσεις ποριζομένους, οἵαιςπερ Διονυσόδωρος οὑτοσὶ χρῆ- 
ταῦ, καὶ τοὺς τύκους μερίζειν πρὸς τὸν πλοῦν, ὃν ἂν φήσωσι 

πεπλευπέναι, καὶ μὴ πρὸς τὴν συγγραφὴν, οὐδὲν κωλύσει ἅπαντα 
τὰ συμβόλαια διαλύεσϑαι. τίς γὰρ ἂν ἐθελήσει τὰ ξαυτοῦ φέροέ- 

25 σϑαι, ὅταν ὁρᾷ τὰς μὲν συγγραφὰς ἀκύρους, ἰσχύοντας δὲ τοὺς 
τοιούτους λόγους καὶ τὰς αἰτίας τῶν ἠδικηκότων ἔμπροσϑεν 

οὔσας τοῦ δικαίου; μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί. οὔτε γὰρ τῷ 
πλήϑει τῷ ὑμετέρῳ συμφέρει ταῦτα οὔτε τοῖς ἐργάξεσϑαν προῃ- 

φθϑρημένοις, οἵπε σιμώτατοί εἶσι καὶ κοινῇ πᾶσιν ὑμῖν καὶ ΘηΜμ 3» 0 χρθήοιμ ΐ μ 
5} -φ» ΄ , ἀρ, ΟῚ δ ν ᾽ - » , - 

ἰδίᾳ τῷ ἐντυγχάνοντι. διόπερ δεῖ υμᾶς αὐτῶν ἐπιμέλεναν ποιεῖ- 
τὰ 3. (Ὁ .ὰ δες 

σϑαι. ἐγὼ μὲν οὖν, ὅσαπερ οἷός τ᾽ ἦν, εἴρηκα" ἀξιῷ δὲ καὶ 
" - - ͵ 

τῶν φίλων μοί τινὰ συνειπεῖν. δεῦρο, Ζημοόσϑενες. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΕΥ̓ΒΟΥΑΙΖΗΝ 

ΑΟΓΟΥ͂. , 

δ ράφεταν νόμος παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, γενέσϑαι ξήτησιν πάντων 

ἐῶν ἐγγεγραμμένων τοῖς ληξιαρχικοῖς γραμματείοις, εἴτε. γνήσιον 
πολῖταί εἰσιν, εἴτε μή" τοὺς δὲ μὴ γεγονότας ἐξ ἀστοῦ καὶ ἐξ 

5 ἀστῆς ἐξαλείφεσϑαι᾽ διαψηφίξεσϑαι δὲ περὶ πάντων τοὺς δὴη- 

μύτας " καὶ τοὺς μὲν ἀποψηφισϑέντας καὶ ἐμμείνανταρ τῇ ψήφῳ 
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τῶν δημοτῶν ἐξαληλίφϑαι καὶ εἶναι μετοίκους, τοῖς δὲ βουλο- 

μένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδόσϑαι" κὧν μὲν ἁλῶσι καὶ παρὰ 

τῷ δικαστηρίῳ, πεπρᾶσϑαι, ἐὼν δὲ ἀποφύγωσιν, εἶναι πολίτας. 10 
κατὰ τοῦτον τὸν νόμον τοῦ “Δλιμουσίων δήμου διαψηφιζομέ- 
γου, ἀποψηφίζεται. Εὐξίϑεός τις φάσκων δὲ, ἑαυτὸν ὑπὸ Εὐ- 
βουλίδου ἐχϑροῦ ὄντος πατεστασιάσϑαι, ἐφῆκεν εἰς τὸ δικαστή- 

ριον, καὶ ἐπιδειλνύει ξαυτὸν ἐξ ἀστοῦ καὶ ἐξ ἀστῆς. Εἰ δὲ 15 

ἐτίτϑευσεν ἡ μήτηρ μου; δι᾽ ἀπορίαν τοῦτο ἐποίησεν. ὃ δὲ 
πατὴρ ἐξένισε τῇ γλώττῃ αἰχμάλωτος γενόμενος καὶ πραϑείς. 
δεῖ δὲ μὴ τὰ ἀτυχήματα προφέρειν, ἀλλὰ τὰ γένη ζητεῖν. 

ΤΗΜΟΣΘΈΕΈΝΟΥΣ 1200 
ἘΦΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΥ̓ΒΟΥΜΙΖΗΝ. 

7]. ολλὰ καὶ ψευδῆ κατηγορηκότος ἡμῶν Εὐβουλίδου καὶ βλασ- 
φημίας οὔτε προσηκούσας οὔτε δικαίας πεποιημένου, πειράσομαι 
ταἀληϑῆ καὶ τὰ δίκαια λέγων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, δεῖξαν καὶ 

μετὸν τῆς πόλεως ἡμῖν καὶ πεπονϑότα ἐμαυτὸν οὐχὶ προσήκοντα 5 
ὑπὸ τούτου.. δέομαν δ᾽ ἁπάντων ὑμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ 

ἵχετεύω καὶ ἀντιβολῶ, λογισαμένους τό τε μέγεϑος τοῦ παρόντος 
ἀγῶνος καὶ τὴν αἰσχύνην, μεϑ᾽ ἧς ὑπάρχει τοῖς ἁλισκομένοις 10 
ἀπολωλέναι, ἀκοῦσαι καὶ ἐμοῦ σιωπῇ, μάλιστα μὲν, εἰ δυνατὸν, 

μετὰ πλείονος εὐνοίας, ἢ τούτου" τοῖς γὰρ ἐν κινδύνῳ καϑε- 
στηκόσιν εἰκὸς εὐνοϊκωτέρους ὑμᾶς ὑπάρχειν" εἰ δὲ μὴ, μετά 
γε τῆς ἴσης. συμβαίνει δέ μοι τὸ μὲν καϑ᾽ ὑμᾶς, ὦ ̓ ἄνδρες 
δικασταὶ, καὶ τὸ προσήκειν μοι τῆς πόλεως ϑαῤῥεῖν καὶ πολλὲς 15 
ἔχειν ἐλπίδας καλῶς ἀγωνιεῖσϑαι, τὸν καιρὸν δὲ καὶ τὸ παρω- 
ξύνϑαι τὴν πόλιν πφὸς τὰς ἀποψηφίσεις φοβεῖσϑαι. πολλῶν γὰρ 
ἐξεληλαμένων δικαίως ἐκ πάντων τῶν δήμῶὼν, συγκεκοινωνήκα- 40 

μὲν τῆς δύξης ταύτης οἵ κατεστασιασμένοι , καὶ πρὸς τὴν κατ 
ἐκείνων αἰτίαν, οὐ πρὸς τὸ καϑ᾽ αὐτὸν ἕκαστος ἀγωνιζόμεϑα; 

᾿ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγρης μέγαν ἡμῖν εἶναι τὸν φόβον. οὐ μὴν ἀλλὰ, 
χοίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων, ἃ νομίζω περὶ τούτων αὐτῶν 
“πρῶτον εἶναν δίκαια, ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς. ἐγὼ γὰρ οἴομαι, δεῖν 1800 
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ὑμῶς τοῖς μὲν ἐξελεγχομένοις ξένοις οὖσι χαλεπαίνειν, εἶ μήτε 

πείσαντες μήτε δεηϑέντες ὑμῶν λάϑρα καὶ βίᾳ τῶν ὑμετέρων 
5 ἱερῶν καὶ κοινῶν μετεῖχον, τοῖς δὲ ἠτυχηκόσι καὶ δειχνύουσι 

“πολίτας ὄντας αὑτοὺς βοηϑεῖν καὶ σώζειν, ἐνθυμουμένους, ὅτι 

σταντῶν οἰκτρύτατον πάϑος ἡμῖν ἂν συμβαίη τοῖς ἠδικημένοις, 

εἰ τῶν λαμβανόντων δίκην ὄντες ἂν δικαίως μεϑ' ὑμῶν ἐν τοῖς 
10 διδοῦσι γενοίμεϑα καὶ συναδικηϑείημεν διὰ τὴν τοῦ πράγματος 

ὀργήν. ὥμην μὲν οὖν ἔγωγε; ὦ ἄνδοες δικασταὶ, προσήκειν 
Εὐβουλίδῃ, καὶ πᾶσι δὲ, ὅσον νῦν ἐπὶ ταῖς ἀποψηφίσεσι κατή- 

γοροῦσιν, ὅσα ἴσασιν ἀκριβῶς λέγειν καὶ μηδεμίαν προσάγειν 
15 ἀκοὴν πρὸς τὸν τοιοῦτον ἀγῶνα. οὕτω γὰρ τοῦτο ἄδικον καὶ 

σφύδρα πάλαν κέκριται, ὥστε οὐδὲ μαρτυρεῖν ἀποὴν ἐῶσιν οὗ 
νόμοι οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς πάνυ φαύλοις ἐγχλήμασιν" εἰχύτως. ὅπου 
γὰρ εἰδέναι τινὲς ἤδη φήσαντες ψευδεῖς ἐφάνησαν, πῶς, ἅ γε 

40 μηδ᾽ αὐτὸς οἶδεν ὃ λέγων, προσήκει πιστεύεσθαι; ἀλλὰ μὴν 

ὕπου γε μηδ᾽ ὑπεύϑυνον καθιστάντα ξαυτὸν ἔξεστι δι᾽ ὧν ὧν 

ἀκοῦσαί τις φῇ βλάπτειν μηδένα, πῶς ἀνυπευϑύνῳ γε λέγοντι 
προσήκει πιστεύειν ὑμᾶς; ἐπειδὴ τοίνυν οὗτος εἰδὼς τοὺς νό- 

25 μους καὶ μᾶλλον ἢ προσῆκεν ἀδίκως καὶ πλεονεκτικῶς τὴν 

κατηγορίαν πεποίηται, ἀναγκαῖον ἐμοὶ περὶ ὧν ἐν τοῖς δημύ- 

τ ταῖς ὑβρίσϑην πρῶτον εἰπεῖν. ἀξιῶ δ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 
1801 μηδέπω τὴν τῶν δημοτῶν ἀποψήφισιν ποιεῖσϑοαν τεκμήριον 

ὑμᾶς, ὡς ἄρα οὐχὶ προσήπει μοι τῆς πόλεως. εἰ γὰρ πάντ᾽ 
ἐνομίζετε τὰ δίκαια δυνήσεσθαι τοὺς δημότας διακρῖναι, οὐκ ὧν 
ἐδώκατε τὴν εἰς ὑμᾶς ἔφεσιν᾽' νῦν δὲ διὰ φιλονεικέαν καὶ διεὼ 

5 φϑόνον καὶ δι᾽ ἔχϑραν καὶ δι᾿ ἄλλας προφάσεις ἔσεσϑαΐ τι 
τοιοῦτον ἡγούμενοι τὴν εἰς ὑμᾶς τοῖς ἀδιπηϑεῖσιν ἐποιήσατε 
καταφυγὴν, δι᾿ ἣν καλῶς ποιοῦντες, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοὺς 
ἠδικημένους ἅπαντας σεσώχκατε. πρῶτον μὲν οὖν, ὃν τρόπον 

10 ἐν τοῖς δημόταις συνέβη τὴν διαψήφισιν γενέσϑαι, φράσω πρὸς 

ὑμᾶς" τὸ γὰρ εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα πάντα λέγειν, τοῦτ᾽ ἔγωγε 

ὑπολαμβάνω, ὕσα τις παρὰ τὸ ψήφισμα πέπονϑεν ἀδίκως πα- 

ταστασιασϑεὶς, ἐπιδεῖξαι. Εὐβουλίδης γὰρ οὗτος ,᾿ ὦ “ἄνδρες 

15 ᾿“ϑηναῖοι, ὡς ὑμῶν ἴσασι πολλοὶ, γραψάμενος ἐϑωνῆν: τὴν 
ἀδελφὴν τὴν “ακεδαϊμονίου τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων οὐ 
μετέλαβεν. ὅτι δὴ ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀγῶνν τὰ δίκαια, τούτῳ δὲ 
τἀναντία ἐμαρτύρησα, διὰ ταὐύτὴν τὴν ἔχϑραν ἐπιτίϑεταί “μοι. 

40 καὶ βουλεύων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ κύριος ὧν τοῦ .ϑ᾽ ὕρκου 
καὶ τῶν γραμματείων, ἐξ ὧν ἀνεκάλει τοὺς δημότας, τί ποιεῖ; 
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στρτον μὲν, ἐπειδὴ συνελέγησαν οἵ δημόται, κατέτριψε τὴν ἣμέ- 
ραν δημηγορῶν καὶ ψηφίσματα γράφων. τοῦτο δ᾽ ἦν οὐκ ἀπὸ 

τοῦ αὐτομάτου, ἀλλ᾽ ἐπιβουλεύων ἐμοὶ, ὅπως ὡς ὀψιαίτατα ἡ 25 

διαψήφισις ἡ περὶ ἐμοῦ γένοιτο" καὶ διεπράξατο τοῦτο. καὶ τῶν 
μὲν δημοτῶν οἵ ὀμύσαντες ἐγενόμεϑα τρεῖς καὶ ἑβδομήκοντα, ἦρ- 
ξάμεϑα δὲ τοῦ διαψηφίζεσϑαν δείλης ὀψίας. ὥστε συνέβη, ἡνίκα 
τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐκαλεῖτο, σχότος . ἤδη εἶναι" καὶ γὰρ ἦν περὶ {802 
ξξηκοστόν. ταὶ ἐκλήϑην ὕστατος ἁπάντων τῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ πκληϑέντων, ἡνίκα οὗ μὲν πρεσβύτεροι τῶν δημοτῶν ἀπε- 
ληλύϑεσαν εἰς τοὺς ἀγροὺς, (τοῦ γὰρ δήμου ἡμῖν, ὦ ἄνδρες 
δικαστοὶ, πέντε χαὶ τριάκοντα στάδια τοῦ ἄστεος ἀπέχοντος, ὅ 

χαὺ τῶν πλείστων ἐκεῖ οἰχούντων, ἀπεληλύϑεσαν οἱ πολλοὶ;) 

οὗ δὲ κατάλοιπον ἦσαν οὐ πλείους ἢ τριάκοντα ἐν δὲ τούτοις 

ἦσαν ἅπαντες οἵ τούτῳ παρεσκευασμένοι. ἐπειδὴ δ᾽ ἐκλήϑη τὸ 
ἐμὸν ὄνομα, ἀναπηδήσας οὗτος ἐβλασφήμει κατ᾿ ἐμοῦ τοχὺ 10 

ψαὶ πολλὰ καὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ὥσπερ καὶ νῦν, μάρτυρα μὲν 
ὧν πατηγόρησεν οὐδένα. παρασχύμενος οὔτε τῶν δημοτῶν οὔτε 
τῶν ἄλλων πολιτῶν, παρεκελεύετο δὲ τοῖς. δημόταις ἀποψηφίς- 

ἕξσϑαι. ἀξιοῦντος δέ μόυ εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀναβαλέσϑαι διά 16 
τὸ τὴν ὥὦραν καὶ τὸ μηδένα μοι παρεῖναν τό τε πρᾶγμα. ἄφνω 
προσπεπτωκέναι, ἵνα τούτῳ τ᾽ ἐξουσία προσγένοιτο ὁπόσα βού- 
λοῖτο πατηγορῆσαν καὶ μάρτυρας, εἴ τινὰς ἔχον, παρασχέσϑαι, 

ἐμοί τε ἐκγένοιτο ἀπολογήσασϑαν ἐν ὥπασι τοῖς δημόταις καὶ φ0 
τοὺς οἰκείους μάρτυρας παρασχέσθαι, (καὶ, ὅ τι γνοίησαν περὶ 
ἐμοῦ, τούτοις ἤϑελον ἐμμένειν,) οὗτος ὧν μὲν ἐγὼ προὐκαλού- 
μὴν οὐδὲν ἐφρόντισε, τὴν δὲ ψῆφον εὐϑὺς ἐδίδου τοῖς παροῦσι 
τῶν δημοτῶν; οὔτε ἀπολογίαν ἐμοὶ δοὺς οὐδεμίαν οὔτ᾽ ἔλεγχον 25 
οὐδένα ἀκριβῆ ποιήσας. οἵ δὲ τούτῳ συνεστῶτες ἀναπηδήσαντες 
ἐψηφίζοντο" καὶ ἦν μὲν σκότος, οἵ. δὲ λαμβάνοντες δύο καὶ 
τρεῖς ψήφους ἕκαστος παρὰ τούτου ἐνέβαλλον εἰς τὸν καδίσπον. 

σημεῖον δέ" οἵ μὲν γὰρ ψηφισάμενον οὐ πλείους ἢ τριάκοντ᾽ 
ἦσαν; αἱ δὲ ψῆφοι ἠριϑμήϑησαν πλείους ἢ ἑξήκοντα, ὥστε 1508 
πάντας ἡμᾶς ἐσπλαγῆναι. καὶ ταῦϑ᾽ ὡς ἀληϑῆ λέγω, καὶ ὅτι 
οὔτε ἐδόϑη ἡ ψῆφος; ἅπασι. πλείους τ᾽ ἐγένοντο τῶν ψηφισα- 

μένων, μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. συμβαΐνεν δέ μοι περὶ τούτων 5 
τῶν μὲν φίλων ἢ τῶν ἄλλων ᾿4ϑηναίων μηδένα μάρτυρα πα- 
ρεῖναν διά τε τὴν ὦραν καὶ διὰ τὸ μηδένα. παρακαλέσαι, αὐτοῖς 
δὲ τοῖς ἠδικηκύσι με χοήσασϑαι μάρτυσιν. ἃ οὖν οὐ δυνήσονται 
ἔξαρνον γενέσϑαν, ταῦτα γέγραφα αὐτοῖς, λέγε. ὃ. Νδ ὐδὴ; 10 
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Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, συνέβαινε τοῖς “Ἅλι- 
μουσίοις περὶ ἁπάντων τῶν δημοτῶν διαψηφίσασϑαν ἐν ἐκείνῃ 

πᾷ τὸν 5: τ ἀν. αν Α , “..32 3 Δ), , τῇ ἡμέρᾳ, εἰκὸς ἦν καὶ εἰς ὀψὲ ψηφίζεσθαι, ἵν᾽ ἀπηλλαγμένοι 
15 εἴησαν ποιήσαντες τὰ ὑμῖν ἐψηφισμένα. εἰ δὲ πλείους ἢ εἴκοσιν 

ΓΕ ,' » -“ γα » ὑπόλοιπον ἠσανὶ τῶν δημοτῶν, περὶ ὧν ἔδεν τῇ ὑστεραίᾳ δια- 

ψηφίσασϑαι, καὶ ὁμοίως ἦν ἀνάγκη συλλέγεσϑαι τοὺς δημύτας, 
τί ποτ᾿ ἦν τὸ δυσχερὲς Εὐβουλίδῃ ἀναβαλέσϑαι εἰς τὴν ὕστε- 

90 (ραίαν καὶ περὶ ἐμοῦ πρώτου τὴν ψῆφον διδόναν τοῖς δημόταις; 

διότι, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οὐκ ἠγνόει Εὐβουλίδης, ὅτι, εἰ λό- 
γος ἀποδοϑήσοιτο καὶ παραγένοιντό μοι πάντες οἵ δημόται καὶ 
ν » - 

ἡ ψῆφος δικαίως δοϑείη, οὐδαμοῦ γενήσονται οἵ μετὰ τούτου 
35 συνεστηκύτες. ὅϑεν δ᾽ οὗτοι συνέστησαν, ταῦτα, ἐπειδὰν περὶ 

πτ " , “ι ΄ ᾽ ΄ δι - ᾿ 
τοῦ γένους εἴπω, τότε, ὧν βουλησϑε ἀκούειν, ἐρῶ. νῦν δὲ τέ 

δίκαιον νομίζω καὶ τί παρεσκεύασμαι ποιϑῆθν ἄνδρες δρναστμίς 

δεῖξαι πρὸς ὑμᾶς ἐμαυτὰν ᾿Αϑηναῖον ὄντα καὶ τὰ πρὸς πατρὸς 

1804 χοὶ τὰ πρὸς μητρὸς, καὶ μάρτυρας τούτων, οὕς ὑμεῖς ἀληϑεῖς 
φήσετε εἶναι, παρασχέσϑαι; τὰς δὲ λοιδορίας καὶ τὰς αἰτίας 
ἀνελεῖν, ὑμῶς δ᾽ ἀκούσαντας τούτων, ἐὰν μὲν ὑμῖν πολίτης 
ὧν πατεστασιάσϑαν δοκῶ, σώζειν, εἰ δὲ μὴ, πράττειν ὁποῖον 

6 ἄν τι ὑμῖν εὐσεβὲς εἶναι δοκῇ. ἄρξομαι δὲ ἐντεῦϑεν. διαβεβλή- 
κασι γάρ μου τὸν ποτέρα, ὡς ἐξένισε. καὶ ὅτι μὲν ἁλοὺς ὑπὸ 

μι: , ον ᾿ Π , ᾿ ι 
τῶν πολεμίων ὑπὸ τὸν “Ζ΄επελεικὸν πόλεμον καὶ πραϑεὶς εἰς 

«Δευκάδα, Κλεάνδρῳ πε ἦν τῷ ὁ ἢν, πρὸ ὃς οἷ- : θῷ περιτυχὼν τῷ ὑποκριτῇ, πρὸς τοὺς ὁ 
10 κείους διεσώϑη δεῦρο πολλοστῷ χρόνῳ, παραλελοίπασιν " ὥσπερ 

δὲ δέον ἡμᾶς δι᾿ ἐκείνας τὰς ἀτυχίας ἀπολέσϑοι, τὸ ξενίζειν 
3 - - , ᾽ 

αὐτοῦ πατηγορήκασιν. ἐγὼ δ᾽ ἐξ αὐτῶν τούτων μάλιστ᾽ ἂν 
οἴομαν ὑμῖν ἐμαυτὸν ᾿4ϑηναῖον ὄντα ἐπιδείξειν. καὶ πρῶτον μὲν, 

ο δΩ͂ δι. Ά....ψἢ ᾿ ΡῈ αὦ ΄ ᾿ ξ; .9᾽ [χ 
15 ὡς ξαλω καὶ ἐσωϑη, μάρτυρας υμῖν παρέξομαι" ἕπενϑ᾽, οτι 

ἀφικόμενος τῆς οὐσίας παρὰ τῶν ϑείων τὸ μέρος μετέλαβεν" 
πν', ἃ “).. δ4 2 ὡ ΄ "» 2 ᾿Ξ ΄ 2 

εἶθ᾽, ὅτι οὔτ᾽ ἐν τοῖς δημόταις οὔτ᾽ ἐν τοῖς φφάτορσιν. οὔτ 
ἄλλοϑι οὐδωμοῦ τὸν ξενίζοντα οὐδεὶς πώποτ᾽ ἠτιάσατο, ὡς εἴη 

ξένος. καί μου λάβε τὰς μαρτυρίας. 

0 4 ΡΤΥΡΙΑΈΊ 

ΤΙερὶ μὲν τοίνυν τῆς ἁλώσεως καὶ τῆς σωτηρίας, ἣν συν- 
, δ δ 3 

ἐβη γενέσϑαι τῷ πατρὶ δεῦρο, ἀκηκόατε, ὡς δ᾽ ὑμέτερος ἦν 
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πολίτης, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, (τὸ γὰρ ὃν καὶ ἀληϑὲς οὕτως 
ὑπάρχει,) μάρτυρας καλῶ τοὺς ζῶντας ἡμῖν τῶν συγγενῶν τῶν 

πρὸς πατρός. κάλει δή μοι πρῶτον μὲν Θουκριτίδην καὶ Χαρι- 95 
σιάδην. ὃ γὰρ τούτων πατὴρ Χαρίσιος ἀδελφὸς ἦν τοῦ πάππου 
τοῦ ἐμοῦ Θουκριτίδου καὶ “υσαρέτης τῆς ἐμῆς τιτϑῆς, ϑεῖος 

δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ" ἀδελφὴν γὰρ ὁ πάππος ὀὐμὸς ἔγημεν 
οὐχ ὁμομητρίαν. ἔπειτα Νικιάδην.. καὶ γὰρ ὁ τούτου πατὴρ 180 
«]υσανίας ἀδελφὸς ἣν τοῦ Θουκριτίδου καὶ τῆς “Δυσαρέτης, 

ϑεῖος δὲ τοῦ πατρὸς ἦν τοῦ ἐμοῦ. ἔπειτα Νικόστρατον. καὶ 
ι δ Α [ὦ , ᾽ -“ 5 -" , 

γαρ ὁ τούτου πατήρ, ὁ Νικιάδης, ἀδελφιδοῦς. ἣν τῷ παππῷ 5 
-“" - - - - ͵ 

τῷ ἐμῷ καὶ τῇ τιτϑῇ, ἀνεψιὸς δὲ τῷ πατρί. καί μον κάλεῦ 
δ , . ᾿ 3 Π δ' δ 

τούτους πᾶάντας᾽ σὺ ὃ ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ. 

ΜΑΡῬ ΤΥ Σ. 

-»Ἢ ᾿ » - -"Ἢ᾽ Υ̓ 

Τῶν μὲν τοίνυν πρὸς ἀνδρῶν τῷ πατρὶ συγγενῶν ἀκηκύατε, 
3» 3 “- ᾿ , ᾿ ; 3 
ὦ ἄνδρες “4ϑηναῖον, καὶ μαρτυρούντων καὶ διομνυμένων εἶναι 10 

συγγενῆ τὸν ἐμὸν πατέρα αὐτοῖς" ὧν οὐδεὶς δήπου παραστησά- 
- -» - 2 μενος τοὺς συνεισομένους αὑτῷ τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντυ κατ 

ἐξωλείας ἐπιορκεῖ. λάβε δὴ καὶ τὰς τῶν πρὸς γυναικῶν τῷ πατρὺ 
συγγενῶν μαρτυρίας. ᾿ 

ΠΟ ΔΎ ἘΠ ΡΙΒΙΤΑ Ἐ 15 

᾿ - : - » -" 
Οἱ μὲν τοίνυν ζῶντες οὗτοι τῶν συγγενῶν τοῦ πατρὸς καὶ 

πρὸς ἀνδρῶν καὶ πρὸς γυναιπῶν μεμαρτυρήκασιν, ὡς ἦν ἀμ- 
μ᾿ 3 -“ ᾿ -» »" ΄ ἢ ἕν Γ᾿ , 

φοτέρωϑεν “4ϑηναῖος καὶ μετῆν τῆς πολεῶς αὐτῷ δικαίως. καλει 

δή μοι καὶ τοὺς φράτορας, ἔπειτα τοὺς γεννητάς. 

ΜΦΑΦΡΙΤΥΡΈ Σ ' 20 

«άβε δὴ καὶ τὰς τῶν δημοτῶν μαρτυρίας καὶ τὰς τῶν 
συγγενῶν περὶ τῶν φρατύρων, ὡς εἵλοντό μὲ φρατρίαρχον. 

ἌΠΑΒΙΤΥΎ ΡΤ. ἃ. 

ἃ , ΔΝ ὃν ΄ - 4 ͵ 
Τὰ μὲν τοίνυν ὑπὸ τῶν ζώντων συγγενῶν καὶ φρατόρῶν 

ποὺ δημοτῶν καὶ γεννητῶν ὧν προσήκει μαρτυρούμενα ἀκή- 95 
χύατε᾽ ἐξ ὧν ἔστιν ὑμῖν εἰδέναι, πότερόν ποτ᾽ ἀστὸς ἢ ξένος 
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ἦν, ᾧ ταῦϑ᾽ ὑπῆρχε. καὶ γὰρ εἰ μὲν εἰς ἕνα ἢ δύο ἀνθρώπους 
κατεφεύγομεν, εἴχομεν ἄν τιν᾽ ὑποψίαν παρεσπευώσϑαι τού- 

δθθτους᾽ εἰ δ᾽ ἐν ὅπασιν ὅσοισπερ ἕκαστος ὑμῶν ἐξητασμένος 
φαίνεται καὶ ζῶν ὃ πατὴρ καὶ ψῦν ἐγὼ, λέγω φράτουσι, συγ- 
γενέσι, δημόταις, γεννηταῖς, πῶς ἔνεστιν [ἢ πῶς δυνατὸν] τού- 

τους ἅπαντας, μὴ μετ᾽ ἀληϑείας ὑπάρχοντας, κατεσκευάσϑαι; 
5 εἰ μὲν τοίνυν εὔπορος ὧν ὃ πατὴρ, χρήματα δοὺς τούτοις, 
ἐφαίνετο πείσας συγγενεῖς αὐτοὺς ἑαυτοῦ φάσκειν εἶναι, λόγον 

εἶχεν. ὑποψίαν τιν᾽ ἔχειν, ὡς οὐκ ἦν ἀστός" εἰ δὲ πένης ὧν 

ἅμα συγγενεῖς τὲ παρέσχετο τοὺς αὐτοὺς καὶ μεταδιδόντας τῶν 
10 ὄντων ἐπεδείανυε, πῶς οὐκ εὔδηλον, ὅτι τῇ ἀληϑείᾳ προσήκει 

τούτοις; οὐ γὰρ ὧν δήπου, εἴγε μηδενὶ ἦν οἰχεῖος, χρήματ᾽ 
αὐτῷ προστιϑέντες οὗτοι τοῦ γένους μετεδίδοσαν" ἀλλ᾽ ἦν, ὡς 
τό τε ἔργον ἐδήλωσε καὶ ὑμῖν μεμαρτύρηται. ἔτι τοίνυν ἀρχὰς 

15 ἔλαχε καὶ ἦρξε δοχιμασϑείς. καί μον λάβε τὴν μαρτυρίαν. 

ἽΣῬῈΈ Ὁ  Ἔ δ 
ΨΩ 

ἢ » » ᾽ "» 
γεταί τις οὖν ὑμῶν ἐῶσαί ποτ᾽ ἂν τοὺς δημότας ἐκεῖνον 

Χ ᾿ ι κ , Ε) Ρ] 2 »- 3 3 ΕΣῚ “᾿ 
τὸν ξένον καὶ μὴ πολίτην ἄρχειν παρ΄ αὐτοῖς, δλλ οὐκ ἂν 

» μ. 3 3 -“ 

κατηγορεῖν; οὐ τοίνυν κατηγύρησεν οὐδὲ εἷς οὐδ᾽ ἡτιάσατο: 

90 ἀλλὰ μὴν καὶ διαψηφίσεις ἐξ ἀνάγκης ἐγένοντο τοῖς δημόταις 
ὀμόσασι παϑ᾽ ἱερῶν, ὅτ᾽ ἀπώλετο αὐτοῖς τὸ ληξιαρχικὸν γραμ- 

-" - - πν 3 

ματεῖον, δημαρχοῦντος ᾿Αντιφίλου, τοῦ πατρὸς τοῦ Εὐβουλίδου, 
΄ 91. Θεραν οὐδ ΔΑ, ὦ 3 3φ.ν 2,3 . 

φπαί τινὰς ἀπήλασαν αὐτῶν" περὶ ἐκείνου δ᾽ οὐδεὶς οὔτ΄ εἶπεν 
» 32 -» 3 

95 οὔτ᾽ ἠτιάσατο τοιοῦτον οὐδέν. καίτοι πᾶσίν ἐστιν ἀνθρώποις, 
ἕλος τοῦ βίου ϑάνατος" καὶ περὶ ὧν μὲν ἄν τις ζῶν αἰτίαν 

-» » » » 3 
σχῇ περὶ τοῦ γένους, δίκαιον τοὺς παῖδας τὴν ἀειλογίαν παρφέ- 

Γ »  Ἂ »" χειν, περὶ ὧν δ᾽ ἂν μηδεὶς αὐτὸν ζῶντα παταιτιάσηται, πῶς 
3 ᾿ ι -“ «τς; 4 , ᾿ , οὐ δεινὸν, εἰ τοὺς πάϊδας ὃ᾽ βουλόμενος πρίνει; εἰ μὲν τοίνυν 

1807 περὶ τούτων μηδεὶς λόγος ἐξητάσθη, δῶμεν τοῦτο λεληϑέναι" 
εἰ δ᾽ ἐδύϑη καὶ διεψηφίσαντο καὶ μηδὲν ἠτιάσατο πώποτε μη- - 

»" , Ν 2 -" ᾽ “- δεὶς, πῶς οὐ δικαίως ἂν ἔγωγε κατ ἐκεῖνον “4ϑηναῖος εἴην 
» -“ -»" 23ὃϑἍ .»ν 5 τὸν τελευτήσαντα, πρὶν ἀμφισβητηϑῆναι τοῦ γένους αὐτῷ; ὡς 

Νὴ ΝΣ Ἔ Ν ͵ ͵ δὴ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, κἄλεν καὶ τούτων μάρτυρας. 

ι 

.. 
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104 ΒΖ ὉΡΊΕ Σ. 

Ἔτπι τοίνυν, παίδων αὐτῷ τεττάρων γενομένων ὁμομητρίων 
ὁμοὶ καὶ τελευτησάντων , ἔϑαψε τούτους εἰς τὰ πατρῷα μνήματα, 
ὧν, ὅσοιπέρ εἰσι τοῦ γένους, κοινωνοῦσι᾽ καὶ τούτων οὐδεὶς 10 

οὐκ ἀπεῖπε πώποτε, οὐκ ἐκώλυσεν, οὐ δίκην ἔλαχε. καίτοι 

τίς ἄν ἐστιν, ὅστις εἰς τὰ πατρῷα μνήματα τοὺς μηδὲν ἐν γένει 
προσήκοντας τιϑέναι ἐάσαι; ὡς τοίνυν καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, 

λάβε τὴν μαρτυρίαν. 

2: .4.0Ρὺ8 τ ΡῈ ὠΐ: 15 

ἹΙερὶ μὲν τοίνυν τοῦ πατρὸς, ὡς ᾿Αϑηναῖος ἦν, ταῦτ᾽ ἔχω 
λέγειν, καὶ μάρτυρας παρέσχημαι τοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων ἐψη- 
φισμένους εἶναι πολίτας, μαρτυροῦντας ἐκεῖνον ξαυτοῖς ἀνεψιὸν 
εἶναι. φαίνεται δὲ βιοὺς ἔτη τόσα καὶ τύσα ἐνθάδε καὶ οὐδα- 0 
μοῦ πώποτε ὡς ξένος ἐξετασϑεὶς, ἀλλὰ πρὸς τούτους ὄντας 

συγγενεῖς καταφεύγων, οὗτοι δὲ καὶ προσδεχόμενοι καὶ τῆς οὐ- 

σίας μεταδιδόντες ὡς αὑτῶν ἕνί. τοῖς χρύνοις τοίνυν οὕτω 

φαίνεται γεγονὼς, ὥστε, εἰ καὶ κατὰ ϑάτερα ἀστὸς ἦν, εἶναι ο΄ 

πολίτην προσήκειν αὐτόν" γέγονε γὰρ πρὸ Εὐλλείδου, περὶ δὲ 
τῆς μητρὸς (καὶ γὰρ καὶ ταύτην διαβεβλήκασί μον) λέξω, καὶ 

μάρτυρας ὧν ἂν λέγω καλῶ. καίτοι, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, οὐ 

μόνον παρὼ τὰ ψηφίσματα τὰ περὶ τῆς ἀγορᾶς διέβαλλεν ἡμᾶς 1508 
Εὐβουλίδης, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοὺς νόμους, οἱ κελεύουσιν ἔνοχον 

εἶναι τῇ κακηγορίᾳ τὸν τὴν ἐργασίαν τὴν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ τῶν 
πολιτῶν ἢ τῶν πολιτίδων ὀνειδίζοντά τινι. ἡμεῖς δ᾽ ὁμολογοῦ- 5 
μὲν καὶ ταινίας πωλεῖν καὶ ζῇν οὐχ ὅντινα τρύπον βουλόμεϑα. 

καὶ εἴ σοέ ἐστι τοῦτο σημεῖον, ὦ Εὐβουλίδη, τοῦ μὴ ᾿49η- 

'ναίους εἶναι ἡμᾶς, ἐγώ σοι τούτου ὕλως τοὐναντίον ἐπιδείξω, 

ὅτι, οὐκ ἔξεστι ξένῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐργάξεσϑαι. καί μὸν λαβὼν 10 
ἀναγνῶϑι πρῶτον τὸν Σόλωνος νόμον. 

ΝΟΜΜῸΟ Σ. 

Ρ “άβε δὴ καὶ τὸν ᾿Δριστοφῶντος. οὕτω γὰρ, ὦ ἄνδρες 
᾿αΑἀϑηναῖοι, τοῦτον ἔδοξεν ἐκεῖνος καλῶς καὶ δημοτικῶς νομο- 

- “2 , , ᾿ ᾿ ΄ ϑετῆσων, ὥστ ἐψηφίσασϑε πάλιν τὸν αὐτὸν ἀνανεώσασθαι, 15 
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ΝΟΜΟΣ. 

Προσήκει τοίνυν ὑμῖν, βοηϑοῦσι τοῖς νόμοις, μὴ τοὺς 
ἐργαζομένους ξένους νομίζειν, ἀλλὰ τοὺς συκοφαντοῦντας πονή- 

ρούς.᾿ ἐπεὶ, ὦ Εὐβουλίδη, ἔστι καὶ ἕτερος περὶ τῆς ἀργίας 

90 νόμος, ᾧ αὐτὸς ἔνοχος ὧν ἡμᾶς τοὺς ἐργαζομένους διαβάλλεις. 

ἀλλὰ γὰρ τοσαύτη τις ἀτυχία ἐστὶ περὶ ἡμᾶς νῦν, ὥστε τούτῳ 
μὲν ἔξεστιν ἕξω τοῦ πράγματος βλασφημεῖν καὶ πάντα ποιεῖν, 
ὅπως μηδενὸς ἐγὼ τῶν δικαίων τύχω, ἐμοὶ δ᾽ ἐπιτιμήσετξε ἴσως, 

45 ἐὰν λέγω, ὃν τρόπον οὗτος ἐργάζεται περιϊὼν ἐν τῇ πόλει" καὶ 

εἰκότως. ἃ γὰρ ὑμεῖς ἴστε, τί δεῖ λέγειν; σκοπεῖτε δή. νομίζω 
γὰρ ἔγωγε τὸ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἡμᾶς ἐργάξεσϑαι μέγιστον εἶναι ση- 

1800 μεῖον τοῦ. ψευδεῖς ἡμῖν αἰτίας τοῦτον ἐπιφέρειν. ἣν γάρ φησιν 

εἶναι ταινιύπωλιν καὶ φανερὰν πᾶσι, προσῆκε δήπουϑεν εἰδότας 

αὐτὴν πολλοὺς ἥτις ἐστὲ μαρτυρεῖν, καὶ μὴ μόνον ἀκοήν" 
5 ἀλλ᾽ εἰ μὲν ξένη ἦν, τὰ τέλη ἐξετάσαντας τὰ ἐν τῇ ἀγορᾷ, εἶ 

ξενικὰ ἐτέλει, καὶ ποδαπὴ ἦν, ἐπιδεικνύντας, εἰ δὲ δούλη, μά- 
λισταὰ μὲν τὸν πριάμενον, εἰ δὲ μὴ; τὸν ἀποδόμενον ἥκειν 
καταμαρτυροῦντα, εἰ δὲ μὴ, τῶν ἄλλων τινὰ, ἢ ὡς ἐδούλευσεν, 

10 ἢ ὡς ἀφείϑη ἐλευϑέρα. νῦν δὲ τούτων μὲν ἀπέδειξεν οὐδὲν, 
λελοιδόρηκε δ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδὲν ὅ τι οὔ. τοῦτο γάρ ἔστιν 
ὃ συκοφάντης, αἰτιάσασϑαι μὲν πάντα, ξξελέγξαν δὲ μηδέν. ἔπει- 

τα κἀκεῖνο περὶ τῆς μητρὸς εἴρηκεν, ὅτι ἐτίτϑευσεν. ἡμεῖς δὲ, 

15 ὅτε ἡ πόλις ἠτύχει καὶ πάντες κακῶς ἔπραττον, οὐκ ἀρνούμεϑα 
τοῦτο γενέσϑαι" ὃν δὲ τρόπον καὶ ὧν ἕνεχα ἐτίτϑευσεν, ἐγὼ 
σαφῶς ὑμῖν ἐπιδείξω. μηδεὶς δ᾽ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 
δυσχερῶς ὑπολάβη᾽ καὶ γὰρ νῦν ἀστὰς γυναῖκας πολλὰς εὑρή- 

20 σετε τιτϑευούσας, ἃς ὑμῖν καὶ κατ᾽ ὄνομα, ἐὰν βούλησϑε, 
ἐροῦμεν. εἰ δέ γε πλούσιοι ἦμεν, οὔτ᾽ ἂν τὰς ταινίας ἐπωλοῦ- 
μεν, οὔτ᾽ ἂν ὅλως ἦμεν ἄποροι. ἀλλὰ τί ταῦτα κοινωνεῖ τῷ 
γένει; ἐγὼ μὲν οὐδὲν οἶμαι. μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

95 τοὺς πένητας ἀτιμάζξετε" ἵκανὸν γὰρ αὐτοῖς ἔστι τὸ πένεσθαι 

κακόν" μηδέ γε τοὺς ἐργάξεσϑαι καὶ ζῇν ἐκ τοῦ δικαίου προαι- 
ρουμένους᾽" ἀλλ᾽ ἀκούσαντες, ἐὰν ὑμῖν ἐπιδεικνύω τῆς μητρὸς 

1910 τοὺς οἰκείους, οἵους προσήκει εἶναι ἀνθρώποις ἐλευϑέροις, ἃ 
οὗτος καταιτιᾶται περὶ αὐτῆς, ταύτας τὰς διαβολὰς ἐξομνυμέ- 

νους καὶ μαρτυροῦντας αὐτὴν ἀστὴν οὖσαν εἰδέναι, οὖς ὑμεῖς 
5 φήσετε πιστοὺς εἶναι, δικαίαν ἡμῖν ϑέσϑε τὴν ψῆφον. ἐμοὶ γὰρ. 

ἦν πάππος, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τῆς μητρὸς πατὴρ, 4΄αμό- 
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στρατος Μελιτεύς. τούτῳ γίγνονται τέτταρες παῖδες, ἐκ μὲν 
ἧς τὸ πρῶτον ἔσχε γυναικὸς ϑυγάτηρ καὶ υἱὸς, ᾧ ὄνομα ᾿ἄμυ- 

ϑέων, ἐκ δὲ τῆς ὕστερον Χαιρεστράτης ἡ μήτηρ ἡ ἐμὴ καὶ 

Τιμοκράτης. τούτοις δὲ γίγνονται παῖδες, τῷ μὲν ᾿“Αἀμυϑέωνι 10 
Δαμόστρατος, τοῦ πάππου τοὔνομ᾽ ἔχων, καὶ Καλλίστρατος, 

χαὶ 4Δεξίϑεος. καὶ ὃ μὲν ᾿Αμυϑέων, ὃ τῆς μητρὸς ἀδελφὸς, τῶν 

ἐν Σικελίᾳ στρατευσαμένων καὶ τελευτησάντων ἐστὶ, καὶ τέϑα- 15 
σίται ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι" καὶ ταῦτα μαρτυρήσεται. τῇ 

δ᾽ ἀδελφῇ αὐτοῦ, συνοικησάσῃ Διοδώρῳ “«“λαιεῖ, υἱὸς γίνεται 
Κτησίβιος. καὶ οὗτος μὲν ἐτελεύτησεν ἐν ᾿Αβύδῳ μετὰ Θρασυ- 
βούλου στρατευόμενος. ζῇ δὲ τούτων ὃ Ζαμόστρατος, ὃ τοῦ 
᾿Αμυϑέωνος, τῆς μητρος ἀδελφιδοῦς τῆς ἐμῆς. τῆς δὲ Χαιρε: 30 
στράτης, τῆς ἐμῆς τιτϑῆς, τὴν ἀδελφὴν λαμβάνει ᾿Απολλόδωρος 
Πλωϑεύς. τούτων γίνεται ᾿θλύμπιχος, τοῦ δ᾽ ᾿Ολυμπίχου ᾿Απολ- 

λόδωρος" καὶ οὗτος ξῇ. καὶ μοι κάλει αὐτούς. 

ἽΝ ΔΟΡ Σ ἂν 25 

Τούτων μὲν τοίνυν ἀκηκόατε μαῤτυρούντων καὶ διομνυ- 
μένων. τὸν δὲ καὶ ὁμομήτριον καὶ κατ᾽ ἀμφότερ᾽ ἡμῖν συγγε- 
γνῆ καλῶ καὶ τοὺς υἱεῖς αὐτοῦ. τῷ γὰρ Τιμοκράτει, τῷ τῆς 
μητρὸς ἀδελφῷ τῆς ἐμῆς ὁμοπατρίῳ καὶ ὁμομητρίῳω, γίνεταν 1511 
Εὐξίϑεος, τοῦ δ᾽ Εὐξιϑέου τρεῖς υἱεῖς. οὗτοι πάντες ζῶσι. 
καί μοι κάλει τοὺς ἐπιδημοῦντας αὐτῶν. 

ΩΣ  ΟΌΕΝΣ 

Δάβε δή μοι καὶ τὰς μαρτυρίας τῶν φρατόρων, καὶ συγ- 
γενῶν τῶν τῆς μητρὸς. καὶ δημοτῶν, καὶ ὧν τὰ μνήματα 5 
ταὐτά. 

Μ“" Δ ΡΧΤΈΡΙ ΨΥ 

Τὰ μὲν τοίνυν τοῦ γένους τοῦ τῆς μητρὸς οὕτως ὑμῖν 
ἐπιδεικνύω καὶ πρὸς ἀνδρῶν καὶ πρὸς γυναικῶν ἀστήν. τῇ δὲ 
μητρὶ τῇ ἐμῇ γίγνεται; ὦ ἄνδρες. δικδσταϊ, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ 

Τιφωτομάχου, ὧ αὐτὴν ὃ Τιμοκράτης, ὁμομήτριος καὶ ὁμοπά- 10 

τριος ὧν ἀδελφὸς, ἔδωκε, ϑυγάτηρ, εἶτα ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ 
ἐμοῦ ἐγώ. ὃν δὲ τρόπον τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ συνῴκησε, ταῦϑ᾽ 
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ὑμῶς ἀκοῦσαι δεῖ" χαὶ γὰρ ἃ περὶ τὸν Κλεινίαν αἰτιᾶται καὶ 
15 τὸ τιτϑεῦσαι τὴν μητέρα, καὶ ταῦτα πάντα ἐγὼ σαφῶς ὑμῖν 

δ ΄ " - 

διηγήσομαι. ὁ Πρωτόμαχος πένης ἦν. ἐπικλήρου δὲ κλήρονο- 

μήσας εὐπόρου, τὴν μητέρα βουληϑεὶς ἐχδοῦναι πείϑει λαβεῖν ἡ 
αὐτὴν Θούκριτον, τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν, ὄντα ἑαυτοῦ γνώριμον" 

-»Ἥ ᾿ - 9 ν. 

20 χαὶ ἐγγυᾶται ὃ πατὴρ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
-" - 3 

αὐτῆς Τιμοκράτους Μελιτέως, παρόντων τῶν τε ϑείων ἀμφο- 

τέρων τῶν ξαυτοῦ καὶ ἄλλων μαρτύρων. καὶ τούτων ὅσοι ζῶσι, 
95 μαρτυρήσουσιν ὑμῖν: μετὰ δὲ ταῦτα χρόνῳ ὕστερον παιδίων αὖ- 

τῇ δυοῖν ἤδη γεγενημένων, καὶ τοῦ μὲν πατρὸς στφατευομένου 

καὶ ἀποδημοῦντος μετὰ Θρασυβούλου, αὐτὴ δ᾽ οὖσα ἐν ἀπο- 

ρίαις ἠναγκάσϑη τὸν Κλεινίον, τὸν τοῦ Κλειδίκου, τινϑεῦσαι; 
1819 τῷ μὲν εἰς ἐμὲ ἥκοντι κυνδύνῳ νυνὶ μὰ τὸν Δία οὐχὶ συμφέ- 

" ΄ »" 

ρον πρᾶγμα ποιήσασα, (ἀπὸ γὰρ ταύτης τῆς τιτϑείας ἅπασα 
τ " Φ ϑὰν , , - , ο ᾿ Π 
ἢ σεερὶ Ἡβαθ᾽ γΕγα ΜΕ βλασφημία, ) τῇ. μέντοι ὑπαρχούσῃ͵ βου ῖν 

5 ἴσως καὶ αναγκαῖα καὶ ἀρμοττοντὰ ποιοῦσα. φαίνεται. τοίνυν 
3 αν ᾿ 3 » 3 ω » ᾿ Α 

οὐχ ὁ ἐμὸς πατὴρ, ὦ ἄνδρες .4ϑηναῖοι, πρῶτος λαβὼν τὴν 
ΕῚ Π , 5 3 σ ’ ᾿ -“΄’ ’ 

ἐμὴν μητέρα, ἀλλ ὁ Πρωτόμαχος, καὶ παῖδας ποιησάμενος, 

χοὺ ϑυγατέρα ἐκδούς " ὃς χαὶ τετελευτηκῶς ὕμως μαρτυρεῖ τοῖς 
ἔργοις ἀστὴν ταύτην καὶ πολῖτιν εἶναι. ὡς οὖν ταῦτ᾽ ᾿ἀληϑὴ 

10 λέγω, κάλει ὅδ μα 2 μὲν τοὺς τοῦ Πρωτομάχοι υἱεῖς, ἔπει- 

τα τοὺς ν πο τηβι παρόντας τῷ “πατρὶ, καὶ τῶν φρατόρων. τοὺς 

οἰκείους, οἷς τὴν γαμηλίαν εἰσήνεγκεν ὑπὲρ τῆς μητρὸς ὃ πα- 

τὴρ,, εἶτα Εὔνικον “Χολαργέω, τὸν τὴν ἀδελφὴν λαβόντα τὴν 

15 ἐμὴν παρὼ τοῦ ΤΙρωτομάχου, εἶτα τὸν υἱὸν τῆς ἀδελφῆς. χά- 

λει τούτους. 

ΟΡ σον. 

Πῶς οὖν οὐκ ἂν οἰχτρότατα, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, πάν- 

νῶν ἐγὼ πεπονθὼς εἴην, εἰ, τῶν συγγενῶν ὄντων τοσούτων 
40 τουτωνὶ καὶ μαρτυρούντων καὶ διομνυμένων ἐμοὶ προσήκειν, 

μηδεὶς μηδενὶ τούτων ἀμφισβητῶν, ὡς οὐκ εἰσὶ πολῖται,. ἐμὲ 
τη ίφαιτῳ εἶναι ξένον; λάβε δή μοι καὶ τὴν τοῦ. Κλεινίου καὶ 

τὴν τῶν συγγενῶν αὐτοῦ μαρτυρίαν, οἱ ἴσασι. δήπου, τίς οὖσά 
95 ποτὲ ἡ ἐμὴ μήτηρ ἐτίτϑευσεν αὐτόν. οὐ γὰρ ἃ τήμερον ἡμεῖς 

φαμὲν, εὔορκον αὐτοῖς ἐπρευξυ, ἀλλ᾽ ἃ πάντα τὸν χρύνον 

ἤδεσαν, ἀστὴν τὴν ἡμετέραν μὲν μητέρα, τιτϑὴν ὁὲ τούτου. νο- 

μιξζομένην. καὶ γὰρ, εἰ ταπεινὸν ἣ τιτϑὴ, τὴν ἀλήϑειων. ον 
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πυδ Δουδ κα. Ἂς 3 Ω 23. τΆ 
φεύγω" οὐ γὰρ εἶ πένητες ἦμεν, ἠδικήκαμεν, ἀλλ᾿ εἰ μὴ πολῖται, "᾿ 

» 7." ΄ ΟΣ ὃ ζ 2 

οὐδὲ περὶ ψυχῆς οὐδὲ περὶ χρημάτων ἡμῖν ἐστιν ὃ παρὼν [918 
ἀγὼν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ γένους: πολλὰ ταπεινὰ καὶ δουλικὰ πράγμα- 

. , Ο ΄, “ -" ἅς 3 ᾽ ἀρὰν 
τὰ τοὺς ἐλευϑέρους ἡ πενία βιάζεται ποιεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἐλεοῖντ. 

ἂν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, δικαιότερον, ἢ προσαπολλύοιντο. ὡς 5 
ι Δ. 3 ᾿ ὶ ᾿ . δὰ ἣν ᾿ ΄, 

γὰρ ἐγὼ ἀπούω, πολλαὶ καὶ τιτϑαὶ καὶ ἔριϑον καὶ τρυγήτριαι 

γεγόνασιν ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους 
»" - Ἂ 2 ΄ 

συμφορῶν ἀσταὶ γυναῖκες᾽ πολλαὶ δ᾽ ἐκ πενήτων πλούσιαι 
νῦν. ἀλλ᾽ αὐτίχ᾽ ὑπὲρ τούτων. νῦν δὲ τοὺς μάρτυρας πάλει. 

ὍΡΟΙ 10 

Οὐκοῦν ὅτι μὲν καὶ τὰ πρὸς μητρός εἶμι ἀστὸς καὶ τὰ 

“πρὸς πατρὸς, τὰ μὲν ἐξ ὧν ἄρτι μεμαρτύρηται μεμαϑήκατε πάν- 
τες, τὰ δ᾽ ἐξ ὧν πρότερον περὶ τοῦ πατρός. λοιπὸν δέ μοι 
περὶ ἐμαυτοῦ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν τὸ μὲν ἁπλούστατον, οἶμαι, 15 
«καὶ δικαιύτατον, ἐξ ἀμφοτέρων ἀστὸν ὄντα. με, κεκληρυνομη- 
κότα καὶ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ γένους, εἶναι πολίτην. οὐ μὴν 

, ἀλλὰ καὶ τὰ προσήκοντα πάντα ἐπιδείξω, μάρτυρας παρεχύμε- 
γος, ὡς εἰσήχϑην εἰς τοὺς φράτορας, ὡς ἐνεγράφην εἰς τοὺς 

'δημύτας, ὡς ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων προεκρίϑην ἐν τοῖς εὐγενεστά- 20 
τοις κληροῦσϑαι τῆς ἱερωσύνης τῷ Ἡρακλεῖ, ὡς ἦρχον ἀρχὰς 
δοκιμασϑείς. καί μοι κάλει αὐτούς. 

ΜὌΏῬΙΤ ΡΟΣ, 

- ᾿ φ ᾿ 

Οὐκοῦν δεινὸν, ὦ ἄνδρες δικασταί" εἰ μὲν ἔλαχον ἱερεύς, 
ὥσπερ προεκρίϑην, ἔδεν ἄν μὲ καὶ αὐτὸν ϑύειν ὑπὲρ τούτων, 95 

- -“ ’ τ » 

καὶ τοῦτον μετ᾽ ἐμοῦ συνϑύειν᾽ νῦν δὲ τοὺς αὐτοὺς τούτους 
» 3 ΄ -" 3 

ἐμὲ μεϑ᾽ αὑτῶν οὐδὲ συνϑύειν ἐᾷν; φαίνομαι τοίνυν, ὦ ἄνδρες 
᾽ οὖ ι ι "» , -“ ἢ Ἂ δὰ Μ 
᾿ἡϑηναῖον, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀπαντὰ παρὰ πᾶσι τοῖς νῦν 

᾿ δ ς 
“κατηγοροῦσιν πολίτης ὡμολογημένος. οὐ γὰρ ἂν δήπου τόν γε15914 

Ν δ » 

«ξένον χαὶ μέτοικον; ὡς νῦν φησὶν Εὐβουλίδης, οὔτ᾽ . ἀρχὰς 
ι , -" ν 
ἄρχειν οὔϑ᾽ ἱερωσύνην κληροῦσϑοαν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ προπρυϑέντα 

τ φ - 

ο εἴασε" καὶ γὰρ οὗτος ἦν τῶν κληρουμένων καὶ προχρυϑέντων. 
ο ἶΝΝ.: 2 » - 

«οὐδὲ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿“4ϑηναῖοι, παλαιὸς ἂν ἐχϑρὸς ὧν ἐμοὶ τοῦ- 5 ᾿ Ἷ 
τὸν τὸν καιρὸν περιέμεινεν, ὃν οὐδεὶς ἤδει γενησόμενον", εἴπερ 

᾿ - 3 ᾽ 3 , ΄ " Η Ω 
τι συνῇδει τοιοῦτον. ἀλλ οὐ συνῃδει. διόπερ τὸν μὲν ἄλλον 

ἅπαντα χρύνον δημοτευύμενος μετ᾽ ἐμοῦ καὶ σληρούμενος οὐδὲν 
Ζρεπιοδίῖ, Του. 1. Ἑ 



998 ΤΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

10 ξώρα τούτων᾽ ἐπειδὴ δ᾽ ἡ πόλις πᾶσα τοῖς ἀσελγῶς εἰσπεπηδη- 

κόσιν εἷς τοῦς δήμους ὀργιζομένη παρώξυντο, τηνικαῦτά μον 

ἐπεβούλευσεν. ἦν δ᾽ ἐκεῖνος μὲν ὃ καιρὸς τοῦ συνειδότος, αὐτῷ 

τἀληϑῆ λέγειν, ὁ δὲ νυνὶ παρὼν ἐχϑροῦ καὶ συκοφαντεῖν βου- 

15 λομένου. ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ,. (καί μοι πρὸς Διὸς καὶ 
εξ 

ϑεῶν μηδεὶς ϑορυβήτῃ μηδ᾽ ἐφ᾽ ὦ μέλλω λέγειν ἀχϑεσϑῇ .) 
ἐμαυτὸν ᾿Δϑηναῖον ὑπείληφα, μανῶν ὑμῶν ἕκαστος ἑαυτὸν, 

μητέρα ἐξ ἀρχῆς νομίζων, ἥνπερ εἰς. ὑμᾶς ἀποφαίνω, καὶ οὐχ 

20 ἑτέρας μὲν ὧν, ταύτης δὲ προσποιούμενος, πατέρα πάλιν, ὦ 

ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τὸν αὐτὸν τρόπον. καίτοι, εἶ τοῖς ἐξελεγχο. 

μένοις» ὧν μέν εἰσιν, ἀποκρυπτομένοις, ὧν δ᾽ οὐκ εἰσὶ, πρηα- 

ποιουμένοις δίκαιον ὑπάρχειν παρ᾽ ὑμῖν τοῦτο σημεῖον»; ὡς 

95 εἰσὶ ξένοι, ἐμοὶ δήπου τοὐναντίον. ὡς εἰμὶ πολίτης. οὐ γὰρ ἂν 

ξένην καὶ ξένον τοὺς ἐμαυτοῦ γονέας ἐπιγραψάμενος μετέχειν 
ἠξίουν τῆς πόλεως, ἀλλ᾽, εἴ τι τοιοῦτον συνήδειν, ἐζήτησ᾽. ἂν 

ὧν φήσω γονέων εἶναι. ἀλλ᾽ οὐ συνήδειν. διόπερ μένῳ “ἐπὶ 

1815 τοῖς οὖσι δικαίως γονεῦσιν ἐμαυτῷ τῆς πόλεως μετέχειν ἀξιῶ. 
ἔτι τοίνυν ὀρφανὸς κατελείφϑην. καί φασί μὲ εὔπορον εἶναι, 
καὶ τῶν μαρτύφων ἐνίους ὠφελουμένους μοι μαρτυρεῖν συγγε- 
νεῖς εἶναν᾽ καὶ ἅμα μὲν κατ᾽ ἐμοῦ λέγουσι τὰς ἐκ τῆς πενίας 

5. ἀδοξίας καὶ περὶ τὸ γένος διαβάλλουσιν, ἅμα δὲ δι᾽ εὐπορίαν 
φασὶ πάντα μὲ ὠνεῖσϑαι. ὥστε πότεφα χρὴ αὐτοῖς πιστεύειν ; 

ἐξῆν δὲ δήπου τούτοις, εἰ νόϑος ῆ ξένος ἦν ἐγὼ, κληφονόμοις 

εἶναι τῶν ἐμῶν πάντων. εἶϑ᾽ οὗτοι μικρὰ λαμβάνειν καὶ κιν- 
10 δυνεύειν ἐν ψευδομξρνθρίδια καὶ ἐπιορκεῖν μᾶλλον αἰροῦντδι, 

ἢ πάντ᾽ ἔχειν, καὶ ταῦτ᾽ ἀσφαλῶς καὶ μηδεμιᾶς. ἐξωλείας ὑπό- 

χους ξαυτοὺς ποιεῖν; οὐκ ἔστι ταῦτα. ἀλλ᾽, οἶμαι;: συγγενεῖς 
ὄντες τὰ δίκαια ποιοῦσι βοηϑοῦντες αὑτῶν ἕνί, καὶ ταῦτ᾽ οὐχὲ 

15 νῦν πεπεισμένοι ποιοῦσιν, ἀλλὰ παιδίον ὄντα μὲ εὐθέως ἦγον 
εἰς τοὺς φράτορας, εἰς ᾿ἀπόλλωνος πατρῴου ἦγον, εἰς τἄλλα 

ἵερά. καίτοι οὐ δήπου παῖς ὧν ἐγὼ ταῦτ᾽ ἔπειϑον αὐτοὺς ἀρ- 
γύριον διδούς. ἀλλὰ μὴν ὃ πατὴρ αὐτὸς ξῶν ὀμόσας τὸν νό- 

90 μιμὸν τοῖς φράτορσιν ὅρκον εἰσήγαγεν ἐμὲ ἀστὸν ἐξ. ἀστῆς ἐγ- 
γυητῆς αὑτῷ γεγενημένον εἰδὼς, καὶ ταῦτα μεμαρτύρηται. εἶτ᾽ 
ἐγὼ ξένος; ποῦ μετοίκιον καταϑείς; ἢ τίς τῶν ἐμῶν πώποτε; 

ποῦ πρὸς ἄλλους δημότας ἐλϑὼν καὶ οὐ δυνηϑεὶς ἐκείνους πεῖ- 
95 σαι δεῦρ᾽ ἐμαυτὸν ἐνέγραψα; ποῦ τί ποιήσας ὧν ὅσον μὴ κα- 

ϑαρῶς ἦσαν πολῖται πεποιηκότες φαίνονται; οὐδαμοῦ. ἀλλ᾽ 

ἁπλῶς, ἐν οἷς ὃ πόώππος ὃ τοῦ πατρὸς, ὃ ἐμὸς, ὁ πατὴρ, 
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ἐνταῦϑα καὶ αὐτὸς φαίνομαν δημοτευόμενος. καὶ νῦν πῶς ἄν 

τις ὑμῖν σαφέστερον ἐπιδείξειε μετὸν τῆς πόλεως αὐτῷ; ἐνθυ- 816 

μείσϑω γὰρ ἕκαστος ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, τοὺς ἑαυτῷ 

προσήκοντας τίν᾽ ἄλλον ἂν δύναιτο ἐπιδεῖξαι τρύπον, ἢ τὸν 
αὐτὸν ἐμοὶ, μαρτυροῦντας, ὀμνύντας, πάλαν τοὺς αὐτοὺς ἀπὸ 5 

τῆς ἀρχῆς ὄντας; διὰ ταῦτα τοίνυν ἐγὼ πιστεύων ἐμαυτῷ κα- 
τέφυγον εἰς ὑμᾶς. δρῶ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, οὐ μόνον 
τῶν ̓ ἀποψηφισαμένων ᾿“λιμουσίων ἐμοῦ κυριώτερ᾽ ὄντα τὰ δι- 
καστήρια, ἀλλὰ καὶ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου" δικαίως. κατὰ 10 

γὰρ πάντα αἵ παρ᾽ ὑμῖν εἰσι κρίσεις δικαιόταται. ἐνθυμεῖσϑε 
τοίνυν κἀκεῖνο, ὅσοι τῶν μεγάλων δήμων ἐστὲ, ὡς οὐδέν᾽ 

ἀπεστερεῖτε οὔτε κατηγορίας οὔτ᾽ ἀπολογίας. καὶ πολλὰ ἀγαϑὰ 
γένοιτο πᾶσιν ὑμῖν τοῖς δικαίως τούτῳ τῷ πράγματι χρησαμέ- 15 

νοις, ὅτι καὶ τῶν ἀναβαλέσϑαι δεομένων οὐκ ἀφήρησϑε τὸ πα- 
ρασχευάσασϑαι"͵ ᾧ καὶ τοὺς συκοφαντοῦντας καὶ δι᾿ ἔχϑραν 
ἐπιβουλεύοντας ἐξηλέγχετε. καὶ ὑμᾶς μὲν ἐπαινὲῖν ἄξιον, ὦ ἄν- 
ὃρες ᾿Αϑηναῖοι, τοὺς δὲ καλῶ καὶ δικαίῳ πράγματι μὴ καλῶς 90 
χρησαμένους ψέγειν. ἐν οὐδενὶ τοίνυν εὑρήσετε τῶν δήμων 
δεινότερα γεγενημένα τῶν παρ᾽ ἡμῖν. οὗτοι γὰρ ἀδελφῶν ὅμο- 
μητρίων καὶ ὁμοπατρίων τῶν μέν εἶσιν ἀπεψηφισμένοι, τῶν 

δ᾽ οὔ καὶ πρεσβυτέρων ἀνϑφώπων ἀπόρων, ὧν τοὺς υἱεῖς 95 
ἐγκαταλελοίπασι. καὶ τούτων, ὧν βούλησϑε, μάρτυρας παρέξο- 
μαι. ὃ δὲ πάντων δεινότατον οἱ συνεστηκότες πεποιήκασι" καί 

μοι πρὸς Ζιὸς καὶ ϑεῶν μηδεὶς ὑπολάβῃ δυσκόλως, ἐὰν τοὺς 

ἠδικηκότας ἐμαυτὸν πονηροὺς ὄντας ἐπιδεικνύω" νομίζω γὰρ 1817 

ὑμῖν τὴν τούτων πονηρίαν δεικνὺς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα λέγειν τὸ 
γενόμενόν μοι᾿ οὗτοι γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, βουλομένους 

τινὰς ἀνθρώπους ξένους πολίτας ψενέαθος, ᾿Δἀναξιμένην καὶ ΝΙι- 5 

πόστρατον, κοινῇ διανειμάμενοι πέντε δραχμὼς ἕκαστος προῦϑε- 

δέξαντο. καὶ ταῦτ᾽ οὐκ ἂν ἐξομύσαιτο Τυὐβουλίδης οὐδ᾽ οἱ μετ᾽ 

αὐτοῦ μὴ οὐκ εἰδέναι. καὶ νῦν τούτων οὐκ ἀπεψηφίσαντο. τί 

οὖν οὐκ ἂν οἴεσϑε τούτους ἰδίᾳ ποιῆσαι, οἵ κοινῇ ταῦτ᾽ ἐτόλ- 1ὸ 

μων; πολλοὺς, ὦ ἄνδρες δικασταὺ, οὗ μετ᾽ Εὐβουλίδου συνε- 

στῶτερ καὶ ἀπολωλέκασι καὶ σεσώκασιν ἕνεκ᾽ ἀργυρίου. ἐπεὶ 
καὶ τὸ πρότερον (ἐρῶ δ᾽ εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 15 

ναῖοι,) δημαρχῶν ὁ Εὐβουλίδου πατὴρ, ὥσπερ εἶπον, ᾿Αντί- 
φιλος τεχνάζξει βουλόμενος παρά τινων λαβεῖν ἀργύριον, καὶ 
ἔφη τὸ κοινὸν γραμματεῖον ἀπολωλέναι" ὥστ᾽ ἔπεισε διαψηφί- 
ὄασϑαν τοὺς “Δλιμουσίους περὶ. αὐτῶν, καὶ κατηγορῶν δέκα τῶν ν. 30 

Υ42 
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δημοτῶν ἐξέβαλεν, οὖς ἅπαντας πλὴν ἕνὸς κατεδέξατο τὸ ϑικα- 
στήριον. καὶ ταῦτα πάντες ἴσασιν οἱ πρεσβύτεροι. πολλοῦ γ᾽ 
ἔδεόν τινὰς ἐγκαταλιπεῖν τῶν μὴ ᾿Αϑηναίων, ὕπου χαὶ τοὺς 

25 ὄντας πολίτας συνιστάμενοι ἐξέβαλον, οὕς τὸ δικαστήριον κατὲἕο 

δέξατο. καὶ ὧν ἐχϑρὸς τῷ ἐμῷ πατρὶ τότε οὐ μόνον οὐ χατη- 
γύρησεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ψῆφον ἤνεγκεν, ὡς οὐκ ἦν ᾿Δϑηναῖος. 
τῷ τοῦτο; δῆλον, ὅτι ἁπάσαις ἔδοξε δημύτὴης εἶναι. καὶ τί δεῖ 

1318 περὶ τῶν πατέρων λέγειν; ἀλλ᾽ Εὐβουλίδης αὐτὸς οὑτοσὶ, ἡνίκα 
ἐνεγράφην ἐγὼ καὶ ὀμόσαντες οἵ δημόται δικαίως πάντες περὶ 

ἐμοῦ τὴν ψῆφον ἔφερον, οὔτε κατηγύρησεν οὔτε ἐναντίαν τὴν 
6 ψῆφον ἤνεγκε᾽ καὶ γὰρ ἐνταῦϑα πάλιν ἐμὲ πάντες ἐψηφίσαντο 

δημότην. καὶ εἴ φασί μὲ τοῦτο ψεύδεσθαι, ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ ὕδα- 
τος ὅστις βούλεται τούτων τἀναντία μαρτυρησάτω. εἰ τοίνυν, 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῦτο δοκοῦσιν οὗτοι λέγειν μάλιστ᾽ ἰσχυ- 

10 ρὸν, ὡς ἀπεψηφίσαντό μου νῦν οἱ δημόται, ἐγὼ τετράκις ἐπι- 
δεικνύω πρότερου, ὅτε ὁσίως ἄνευ διστάσεως ἐψηφίσαντο, καὶ 
ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα δημύτας αὐτῶν εἶναι ψηφισαμένους" πρῶ- 
τον μέν γε τοῦ πατρὸς δοκιμασϑέντος, εἶτ᾽ ἐμοῦ, εἶτ᾽ ἐν τῇ 

προτέρᾳ δοκιμασίῳ, ὅτε ἠφάνισαν οὗτοι τὸ γραμματεῖον" τὸ δὲ 
15 τελευταῖον προκρίναντες ἐμὲ ἐψηφίσαντο ἐν τοῖς εὐγενεστάτοις 

κληροῦσϑαι τῆς ἱερωσύνης τῷ ᾿Ηραπλεῖ. καὶ ταῦτα πάντα με- 
μαρτύρηται. εἰ δὲ δεῖ τὴν δημαρχίαν λέγειν, δι’ ἣν ὠργίζοντό 

μοέ τινες, ἐν ἣ διάφορος ἐγενόμην εἰσπράττων ὀφείλοντας ποῖ- 

90 λοὺς αὐτῶν μισϑώσεις τεμενῶν καὶ ἕτερ᾽, ἃ τῶν κοινῶν διηρ- 

πάκεισαν, ἐγὼ μὲν ἂν βουλοίμην ὑμᾶς ἀκούειν, ἀλλ᾽ ἴσως ἔξω 
τοῦ πράγματος ὑπολήψεσϑε ταῦτ᾽ εἶναι, ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἔχω 
δεικνύναι τεκμήριον, ὡς συνέστησαν. ἔκ τε γὰρ τοῦ ὅρκου ἐξή- 

45 λείψαν τὸ ψηφιεῖσθαι γνώμῃ τῇ δικαιοτάτῃ καὶ οὔτε χάριτος 
ἕνεκ᾽ οὐτ᾽ ἔχϑρας, (καὶ γὰρ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο͵} καὶ ὅτε 

γ᾽ ἱεροσυλήσαντες τὰ ὅπλα, (εἰρήσεταν γὰρ,}) ἃ ἐγὼ ἀνέϑηκα 
τῇ ᾿ἀϑηνᾷ, καὶ τὸ ψήφισμα ἐκκολάψαντες, ὃ ἐμοὶ ἐψηφίσαντο 

1810 οἱ δημόται, συνώμνυον οὗτοι ἐπ᾽ ἐμὲ, οἱ ὑπ᾽ ἐμοῦ τὰ χοινὰ 
εἰσπραχϑέντες. καὶ εἰς τοσοῦτον ἀναιδείας ἐληλύϑασιν, ὥστ᾽ 

ἔλεγον περιϊόντες, ἐμὲ τῆς ἀπολογίας ἕνεκεν ταῦτα πονῆσαι. 

5 καὶ τίς ὑμῶν ἂν καταγνοίη μου τοσαύτην μανίαν, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, ὥστε τηλικούτων ἕνεκεν πρὸς τὸ πρᾶγμα τεχμηρίων 
ἄξια ϑανάτου διαπράξασϑαι, καὶ ἃ ἐμοὶ φιλοτιμίαν ἔφερε, ταῦτ᾽ 

ἀφανίξειν; τὸ δὲ πάντων δεινότατον οὐ δήπου γε φήσειεν ἂν 
10 ἐμὲ κατασκευάσαι. οὐ γὰρ ἔφϑη μοι συμβᾶσα ἡ ἀτυχία, καὶ 
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Γὰ » » 

εὐθὺς, ὥσπερ φυγάδος ἤδη. μου ὄντος χαὶ ἀπολωλότος, τού- 
" ΜΝ Α ἃ Σ , 2 3 »" ’, ,᾿ 

τῶν τινὲ ςἐπὶ τὸ οἰκίδιον ἐλϑύντες ἐν ἀγρῶ νύκτωρ ἐπεχείρησαν 
διαφοοῆσαν τἄνδοϑεν᾽ οὕτω σφόδρα ὑμῶν κοὶ τῶν νόμων κα- 
ἐφρόνησαν. καὶ ταῦτα τοὺς εἰδότας, ἐὰν βούλησϑε, καλοῦμεν. 15 

Ν .3 - ᾿ 

πολλὰ δ᾽ ἔχων καὶ ἄλλα ἐπιδεῖξαι, ἃ τούτοις ἐστὶ διαπεπραγμένα 
καὶ ἃ εἰσιν ἐψευσμένοι, ἡδέως μὲν ἂν ὑμῖν λέγοιμι, ἐπειδὴ δὲ 
ξξω τοῦ πράγματος νομίξετ᾽ εἶναι, ἐάσω. ἀναμνήσϑητε δ᾽ ιἐκεί- 

ψων καὶ ϑεάσασϑε, ὡς πολλὰ καὶ δίκαια ἔχων πρὸς ὑμᾶς ἥκω. 30 

ὥσπερ γὰρ τοὺς ϑεσμοϑέτὰς ἀνακροίνετ᾽, ἐγὼ τὸν αὐτὸν τρόπον 
“- 3 ἘΠ ΤΗΝ , 3 

ἐμαυτὸν ἐν ὑμῖν ἀνακρίνω. ὦ ἄνθρωπε, τίς ἣν σοὶ πατήρ; ἐμοὶ 
Θούκριτος. οἰκεῖοί τινες εἶναι μαρτυροῦσιν αὐτῷ; πάνυ γε" 

" Ἷ , ᾽ Α νι 9 ἋΣ »" 4493 δ ᾿ φΦ5 
πρῶτον μέν γε τέτταρες ἀνεψιοὶ, εἶτ΄ ἀνεψιαδοῦς, εἰϑ' οὗ τὰς 

΄ πὴ ν 5 :} 
ἀνεψιὰς λαβόντες αὐτῶν, εἶτα φράτορες, εἶτ᾽ ᾿Απόλλωνος πα- 

3 3 ᾿ ᾽ 
τρῴου καὶ Διὸς ἕρκείου γεννηταὶ, εἶϑ᾽ οἷς ἠρία ταὐτά" εἶϑ᾽ οἵ 

3 ᾽ 

δημόται πολλάκις αὐτὸν δεδοκιμάσϑαι καὶ ἀρχὰς ἄρξαν παὶ αὖ- 
τοὶ διεψηφισμένοι φαίνονται. τὰ μὲν τοίνυν περὶ τοῦ πατρὸς 1890 

-» ΚῚ δ» ὃ ΄ 4, 9 ἣὰ ὲ ὃ ᾿ξ Ἴ λῷ δ᾽ 
πος ἂν ὑμῖν δικαιότερον ἢ καϑαρώτερον ἐπιδείξαιμι; κα 
δ.» ᾿ δυεῖν 2 Ἷ " " ᾿ -» ᾿ 2 , 
ὑμῖν τους οἰκείους » εἰ βουλεσϑε. τὰ δὲ περὶ τῆς μητρὸς ἀκου- 

σατε, ἐμοὶ γάρ ἐστι μήτηρ Νικαρέτη , Δημοστράτου ϑυγάτηρ 

ἹΜελιτέως. ταύτης τίνες οἰκεῖοι μαρτυροῦσι; πρῶτον μὲν ἀδελ- 

φοῦ δύο υἱοὶ, εἶτα τοῦ ἕτέρου ἀδελφιδοῦ δύο υἱοὶ, εἶτ᾽ ἀνε- 
᾿ »»ϑὃ»ν 3 δ ’ »» -" ἽΝ ι Υ 

ψιοὶ αὐτῆς, εἶϑ' οἵ Πρωτομάχου υἱεῖς, τοῦ λαβόντες τὴν ἐμὴν 
Νὰ κι -“9 

μητέρα πρότερον, εἶϑ᾽ ὁ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν τὴν ἐκ τοῦ Πρωτο- 
΄ ΄ ᾿ ᾽ -" 3 - - 

μάχου γήμας Εὔνικος Χολαργεὺς, εἶϑ᾽ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς. ἀλλὰ μὴν 10 

καὶ φράτορες τῶν οἰκείων αὐτῆς καὶ δημόται ταῦτα βεμαρτυρή- 
κασι. τίνος οὖν ἂν προσδέυισϑε; καὶ γὰρ, ὅτι κατὰ τοὺς νό- 
μους ὁ πατὴρ ἔγημε καὶ γαμηλίαν τοῖς φράτορσιν εἰσήνεγκε, 

, 
᾿ ͵ ῃ 

μεμαρτύρηται. πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐμαυτὸν ἐπέδειξα πάντων 
, σ΄ , Φιον Ἂν» ΑΥΤν ᾿ - 

μετειληφότα, ὅσων προσήκει τοὺς ἐλευϑέρους. ὥστε πανταχῇ δι- 165 
-" -" ἌΣΩΙ καίως καὶ προσηκόντως ἡμῖν ἂν προσϑέμενοι τὴν ψῆφον εὐο9- 

5 , 
ποίητε. ἔτι τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοὺς ἐννέα ἄρχοντας 
3 ᾿ 3 -»" » 

ἀνακρίνετε, εἰ γονέας εὖ ποιοῦσιν. ἐγὼ δὲ τοῦ μὲν πατρὸς ὀρ- 
φανὸς κατελείφϑην᾽ τὴν δὲ μητέρ᾽, ἱκετεύω ὑμᾶς καὶ ἀντιβολῶ, 40 

»" Ἂν πες -" 

διὰ τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἀπόδοτέ μοι ϑάψαι εἰς τὰ πατρῷα μνή- 
’ 9 - 

ματα, καὶ μή μὲ κωλύσητε, μηδὲ ἄπολιν ποιήσητε, μηδὲ τῶν 

οἰκείων ἀποστερήσητε τοσούτων ὄντων τὸ πλῆϑος, καὶ ὅλως 
3 , Α Ἅ 

ἀπολέσητε. πρότερον γὰρ ἡ προλείπειν τούτους, εἰ μὴ δυνατὸν 95 
ἊΣ 9 3 - - 3 3. .} 3 - 

ὑπ αὐτῶν εἴη σωθῆναι, ἁποχτείναιμ᾽ ἂν ἐμαυτὸν, ὥστ᾽ ἐν τῇ 
4 » 

πατρίδι γε ὑπὸ τούτων ταφῆναι. 
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1582 ΥΠΟΘΕΣῚΣ ΤΟΥ ΚΩΑΤΩ͂ ΘΕΟΚΡΙΝΟΥ 

““ΟΓΟΎ. 

Ἴ πον τὸν λύγον οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐν τοῖς ἰδιωτικοῖς ἀναγρά- 
φουδιν οἵ πολλοὶ δημύσιον ὄντα φανερῶς. δῆλον δὲ ἔσταν τοῦ- 
το ἐξ αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως. κατὰ τῶν ἕτέρωσέ πον καὶ μὴ 

5 ᾽4ϑήναζε σεσιτηγηκότων ἐμπόρων ἢ ναυκλήρων ᾿ΔΑϑηναίων 
φάσεις ἦσαν δεδομέναι. νόμος δὲ ἦν, ἐάν τίς τινα φῇνας μὴ 
ἐπεξίῃ, ἢ ἐπεξιὼν μὴ λάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων, χι- 
λίας ἐκτίνειν τῷ δημοσίῳ τοῖς δὲ ὀφείλουσι μὴ ἐξεῖναι λέγειν" 

10 καὶ τρίτος, ἐὰν μή τις δόξῃ δικαίως εἰς ἐλευϑερίαν ἀφελέσθαι 

. τινὰ, τὸ ἥμισυ τοῦ τιμήματος ὀφείλειν τῷ δημοσίῳ. ᾿Επιχάρης 
οὖν ἔδειξε Θεοκρίνην, οὐ» ἐξὸν αὐτῷ, λέγειν ἐκ τριῶν τούτων νόμων. 
καὶ γὰρ Μικίωνα ὡς ἕτέρωσέ ποι σεσιτηγηκότα φῇναι μὲν αὖ- 
τὸν λέγει, μὴ ἐπεξελθεῖν δέ" καὶ ἐπιμελητὴν ὑπὸ τῶν φυλετῶν 

16 ἀποδειχϑέντα ἐν εὐθύναις ἁλῶναι κλοπῆς χρημάτων, ἃ ἦν ἕε- 
ρὰ τῶν ἐπωνύμων καὶ τρίτον Κηφισοδώρου ϑεράπαιναν εἰς 
ἐλευϑερίαν ἀδίκως ἀφελόμενον τὸν πατέρα τοῦ Θεοκρίνου προσ- 

οφλῆσαι δραχμὰς πεντακοσίας. ἐπὶ τούτοις μὲν ἡ ἔνδειξις καὶ 
90 τὸ πρᾶγμα φανερὼς δημόσιον. τὸν δὲ λόγον οἵ πολλοὲ νομίζου- 

σιν εἶναι Δεινάρχου, καίτον γε οὐκ ἀπεοιμότα τῶν τοῦ “4ημο- 

σϑένους. 
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, ΜΠΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 1892 

ἘΝΖΕΙΞΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΚΡΙΝΟΥ͂. 

7 πατρὸς ἡμῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, διὰ τουτονὺ Θεοκρίνην 

ἀτυχήσαντος πρὸς τὴν πόλιν καὶ ὄφλοντος δέκα τάλαντα, καὶ τού- 

του διπλοῦ γεγενημένου, ὥστε μηδ᾽ ἐλπίδα ἡμῖν εἶναι σωτηρίας μη- 

δεμίαν, ἡγησάμην δεῖν ἐπὶ τῷ τιμωρεῖσϑαι μεϑ’ ὑμῶν τοῦτον μήϑ᾽ 5 

ἡλικίαν μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν. ὑπολογισάμενος δοῦναν τὴν ἔνδειξιν 

ταύτην. καὶ γὰρ ὃ πατὴρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ᾧπερ πάντα πει- 

ϑόμενος πεποίηκα, πρὸς ἅπαντας ὠδύρετο τοὺς ἡμμσρήμονς, εἶ 

παραλιπῶν ἐγὼ τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ διὰ τὸ τὸν πατέρα ξῇν ἔξεστι 10 

μον τοῦτον ἀμύνεσϑαι, τὴν ἀπειρίαν καὶ τὴν ἡλικίαν προφασι- 

ζόμενος αὐτὸν μὲν πεφιόψομαι πάντων ἀπεστερημένον, Θεοκρί- 

νην δὲ παρὰ τοὺς νόμους γφαφὰς γφαφόμενον καὶ συκοφαντοῦν- 

τὰ πολλοὺς τῶν πολιτῶν, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ. δέομαι οὖν ὑμῶν 15 

ἁπάντων, ὦ ἄνδρες᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἱκετεύω μετ᾽ εὐνοίας ἀκοῦ- 

σαί μου, πρῶτον μὲν ὅτι τῷ πατρὶ βοηϑῷν καὶ πειϑύμενος 

ἀγωνίζομαι, ἔπενϑ᾽ ὅτι καὶ νέορ ὧν καὶ ὄπειφος, ὥστ᾽ ἀγαπη- 

τὸν εἶναί μοι, ἐὰν, τῆς παρ᾽ ὑμῶν ὑπαρξάσης εὐνοίας, ὄρη: 

ϑῶ δηλῶσαι τὰ “πεπραγμένα τούτῳ, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι, ὦ ἄν- 20 

ὃρες δικασταὶ, προδέδομαν (τὰ γὰρ ἀληϑῆ «πρὸς ὑμᾶς εἰρήσε- 

ται) ὑπ ̓ ἀνθρώπων, οἱ πιστευϑέντες ὑφ᾽ ἡμῶν διὰ τὴν πρὸς 

τοῦτον ἔχϑραν καὶ πυϑόμενοι τὰ πράγματα καὶ φήσαντες ἐμοὶ 

συϑαγεονιεῖσϑαι ἐγκαταλελοίπασι νυνί μὲ καὶ διαλέλυνταιν πρὸς 1823 

τοῦτον ἐν τοῖς ἐμοῖς πράγμασιν, ὥστε μοι μηδὲ τὸν συνεροῦν- 

τα εἶναι, ἐὰν μή τις ἄρα «μον τῶν οἰκείων βοηϑήσῃ. πολλῶῴς 

μὲν οὖν ἐνδείξεσιν ἦν ἔνοχος οὑτοσὶ καὶ ἅπαντας τοὺς περὺ 

ταῦτα νόμους ἐφαίνετο παραβεβηκὼς, καινότατον δὲ τῶν ἔργων 6 

τῶν τούτου τὴν περὶ τὸ πλοῖον φάσιν εὑρίσκομεν γεγονυῖαν. 

διόπερ καῦτα γράψας εἰς τὴν ἔνδειξιν ἔδωκεν ὁ πατήρ μοι. βρι- 

τον μὲν οὖν τὸν νόμον ὑμῖν ἀναγνώσεται τὸν περὶ τῶν φαινόν- 

τῶν καὶ οὐκ ἐπεξιόντων, ἀλλὰ διαλυομένων παρὰ τοὺς νύμους" 10 
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ἐντεῦϑεν γὰρ οἶμαι προσήκειν μον ποιήσασϑαι τὴν ἀρχὴν τοῦ 
λόγου" εἶτα τὴν φάσιν αὐτὴν, ἣν οὗτος ἐποιήσατο κατὰ τοῦ 
“Μικίωνος. λέγε. 

ΝΟΜΙΜΟ Σ, 

15. ὃὋ νόμος οὗτος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοῖς προαιρουμένοις 

ἢ γράφεσϑαν γραφὰς ἢ φαίνειν ἢ ἄλλο τι ποιεῖν τῶν ἐν τῷ 
νόμῳ τούτῳ γεγρομμένων προλέγει διαῤῥήδην, ἐφ᾽ οἷς ἕκαστόν 
ἔστι τούτων ποιητέον. ἔτι δὲ ταῦτα, ὥσπερ ἠκούσατ᾽ ἐξ αὐτου 
τοῦ νύμου᾽ ἐὰν ἐπεξιών τις μὴ μεταλάβῃ τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

Φ0 ψήφων, χιλίας ἀποτίνειν" κἂν μὴ ἐπεξίῃ, ὦ Θεοκρίνη, χιλίας 

ἑτέρας" ἵνα μήτε συκοφαντῇ εὐὐδελδι μήτ᾽ ἄδειαν ἔχων ἐργολα- 
βῆ καὶ καϑυφείη τὰ τῆς πόλεως. φημὶ δὴ, κατὰ ταύτην τὴν 
ἔνδειξιν ἔνοχον εἶναι Θεοκρίνην τῷ φήναντα ΜΜηικίωνα Χολλίδην 

5 μὴ ἐπεξελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀργύριον λαβόντα ἀποδόσϑαι τὸ πρᾶγμα, 
καὶ τοῦτ᾽ ἀποδείξω σαφῶς, ὡς ἐγὼ νομίζω. καίτοι Θεοκρίνης 

γε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ οἵ μετὰ τούτου οὐδὲν ὅ τι οὐ πε- 

'ποιήκασι προσιόντες τοῖς μάρτυσι, τὰ μὲν ἀπειλοῦντες αὐτοῖς, 
1834 τὰ δὲ πείϑοντες μὴ μαρτυρεῖν. ἀλλ᾽ ὅμως, ἐὰν ὑμεῖς βούλησϑε 

τὰ δίκαια βοηϑεῖν μοι καὶ κελεύητ᾽ αὐτοὺς, μᾶλλον δ᾽, ἀναγ- 
κάζοντος ἐμοῦ, συναναγκάζητε ἤτοι μαρτυρεῖν ἢ ἐξόμνυσϑαι, 

5. καὶ μὴ ἐᾶτε λόγους αὐτοὺς λέγειν, εὑρήσετε τἀληϑές. λέγε οὖν 

σρῶτον μὲν τὴν φύσιν, εἶτα τὰς μαρτυρίας, 

ΦΙΩΑΣΙΣ. 

Ταύτην τὴν φάσιν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἔδωκε μὲν οὑτοσὶ 
προσκαλεσάμενος τὸν Μηικίωνα, ἔλαβε δ᾽. ὁ γραμματεὺς ὃ τῶν 

10 τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελητῶν, Εὐϑύφημος. ἐξέκειτο δὲ πολὺν χρόνον 
ἔμπροσϑεν τοῦ συνεδρίου. ἡ φάσις, ἕως λαβὼν ἀργύριον οὗτος 
εἴασε διαγφαφῆναι, καλούντων αὐτὸν εἰς τὴν ἀνάκρισιν τῶν 
ἀρχόντων. ὅτι δὲ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ «λέγω, πρῶτον μὲν. χαρν ὐνν 

16 ἐγραμμάτευε τῇ ἀρχῇ, Εὐϑύφημον. 

"κη΄ δα τὰν κὐ οὐ τ Τὶ ἃ 

“ίγε δὴ καὶ τὴν τῶν ἰδόντων ἐπκειμένην ΜΝ ΜδΡα “Ὁ 
φυρίαν, λέγε, 



ἘΝΖΔΕΙΞΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΚΡΙΝΟΎ. 845 

ΟΡ Σ ῬῸΤ 34: 

Κάλει δὲ καὶ τοὺς τοῦ ἐμπορίου ἐπιμελητὰς καὶ αὐτὸν τὸν 
,’ 3 τιον Ἁ » ᾿ , , ΕΣ ᾿ 

Μικίων᾽, οὐ ἔφῃνε τὸ πλοῖον, καὶ τὰς μαρτυρίας ἀναγίγνωσκε. 30 

Δ ΡῸ ΕΥΎΥ͂Σ ΒΟΙΘΑ͂ (. 

Ξ: 

“Ὡς μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἔφῃνε Θεοχρίνης τὸ 
Ἥ. , λ » δεν ᾿ 3. λὺ ’ δ ’ ᾿ ὑκίωνος πλοῖον, καὶ ὡς ἐξέκειτο πολὺν χρόνον ἡ φάσις, καὶ 
. 3 - 
ὡς εἰς τὴν ἀνάκρισιν καλούμενος οὐχ ὑπήκουσεν οὐδὲ ἐπεξῆλϑεν, 

ψ - 

ἀκηπύατε μαρτυρούντων τούτων, οὗς εἰδέναι μάλιστα προσῆκεν. 95 
-“ ᾽ 3 » ’ ’ ᾽ , 3,02" Ἐν“. ἃ -» 
ὅτι δ᾽ οὐ ταῖς γιλίαις μόνον ἔνοχός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἀπαγωγῇ 
καὶ τοῖς ἄλλοις ; ὅσα πελεύει πάσχειν ὃ νόμος οὑτοσὶ τὸν συκο- 
φαντοῦντα τοὺς ἐμπύρους καὶ τοὺς ναυκλήρους, δαδίως ἐξ αὐ- 1895 
τοῦ τοῦ νόμου γνώσεσϑε. βουλόμενος γὰρ ὁ τὸν νόμον τιϑεὶς 

ν » 3 

μήτε τοὺς ἀδικοῦντας τῶν ἐμπύρων ἀϑώους εἶναι μήτε τοὺς 
3 ἀν »" » »" 

ἄλλους πράγματ᾽ ἔχειν ἁπλῶς ἀπεῖπε τοῖς τοιούτοις τῶν ἀνθρώ- 5 
πῶν μὴ φαίνειν, εἰ μὴ πιστεύει τις αὑτῷ δείξειν ἐν ὑμῖν ταῦ- 
τὰ γεγενημένα, περὶ ὧν ποιεῖται τὴν φάσιν " ἐὰν δέ τις παρὰ 

ταῦτα ποιῇ τὰ τῶν συκοφαντούντων, ἔνδειξιν αὐτῶν εἶναι καὶ 
3 , » , ᾿ ’ 3. Δ Ἁ ᾿ - Ὶ 
ἀπαγωγήν. μᾶλλον δὲ λέγε τὸν νόμον αὐτόν" ποηωλὺ γὰρ ἐμοῦ σα- 10 

4 

φέστερον διδάξει, 

ΝΟΜΟΟΣ. 

᾿ἀκούετε τοῦ νόμου, ἃ κελεύει πάσχειν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
τὸν συχοφάντην; οὐκοῦν, εἰ μέν τι εἰδὼς πεποιηκότα τούτων 
ὧν ἔγραψεν ἐν τῇ φάσει Θεοχρίνης πεποιηκέναι τὸν Μηικίωνα 15 
κωϑυφεῖκε τὸ πρᾶγμα καὶ διαλέλυται πρὸς τὸν ἄνϑρωπον, ἀδι- 
κεῖ πάντας ὑμᾶς καὶ δικαίως ὀφείλεν τὰς χιλίας" εἰ δὲ πλεύ- 

σαντα δικαίως αὐτὸν οἵ προσῆκεν (ἔστω γὰρ [τοῦϑ᾽ ὁπότερον 
οὗτος βούλεται) φαίνει καὶ προσκαλεῖται, [ καὶ] συκοφαντεῖ 90. 

τοὺς ναυπλήρους, καὶ τὸν νόμον, εἰ καὶ μὴ τὸν πρότερον, 

ἀλλά γε τὸν ἀρτίως ἀναγνωσθέντα παραβέβηκε, καὶ καταμε- 
μαρτύρηκεν αὐτοῦ μηδὲν ὑγιὲς μήτε λέγειν μήτε πράττειν. τίς 
γὼρ ἂν, παρεὶς τὸ δικαίως πράττοντα λαβεῖν τὸ μέρος τῶν 325 
χρημάτων κοτὰ τὸν νόμον, διαλυσάμενος ἠβουλήϑη μικρὰ κερ- 
δᾶναι καὶ τούτοις ἔνοχον. αὑτὸν καταστῆσαι τοῖς νόμοις, ἐξόν, 
ὅπερ ἀρτίως εἶπον, τὰ ἡμίσεα τῶν φανϑέντων λαβεῖν; οὐδ᾽ ἂν 
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1820 εἷς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μὴ οὐ συνειδὼς ξαυτῷ συκοφαντοῦντι. 
δύο μὲν τοίνυν οὗτοι νόμοι εἰσὶν, οὕς παραβέβηκεν ὁ τοὺς 

ἄλλους παρανόμων γραφόμενος" ἕτερον. δὲ τρίτον, ὃς ὁμοίως 
κελεύει κατά τε τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ τὰς ἐνδείξεις τὸν 

9 βουλόμενον ποιεῖσθαι τῶν παδεν. καὶ ἐάν τις ὀφείλῃ τῇ 

᾿᾿ϑηνᾷ 5) τῶν ἄλλων ϑεῶν ἢ τῶν ἐπωνύμων τῷ ᾧ φανήσε- 

ται οὗτος ὀφείλων καὶ οὐκ ἐκτετικὼς ἑπτακοσίας δραχμὰς, ἃς 
ὦφλεν ἐν ταῖς εὐθύναις τῷ ἐπωνύμῳ τῆς αὑτοῦ φυλῆς. καί 

10 μὸν λέγε τοῦτ᾽ αὐτὸ τοῦ νόμου. 

ΝΟΜΟΣ. 

᾿Ἐπίσχες. ἀκούεις, οὑτοσὶ, τί λέγει; Ἢ τῶν ἐπωνύμων 
τῷ. λέγε δὴ τὴν τῶν φυλετῶν μαρτυρίαν. 

ἽἊΑ ῬΟΤΟΡ ΤΠ; 

15 Ταχύ γ᾽ ἂν οὗτος, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἀνθρώπων ὀλίγων 
φοοντίσειεν, ἢ τῶν τὸν πλεῖστον τοῦ χρύνου πλεύντων, ὥσπερ 
ὃ Μικίων, ὅστις τοὺς φυλέτας παρόντας οὔτ᾽ ἔδεισεν οὔτ᾽ 
ἠσχύνϑη, τοῦτο μὲν οὕτως αὐτῶν τὰ κοινὰ διοικήσας, ὥστ᾽ 

90 ἐκείνους χλοπὴν αὐτοῦ καταγνῶναι, τοῦτο δ᾽. ὄφλον, καὶ τοὺς 

νόμους, ἀπριβῶς εἰδὼς, ὅτι κωλύουσιν αὐτὸν γράφεσϑαι γρα- 
φὰς, ἕως ἂν ἐχτίσῃ, βιαζόμενος, καὶ νομίζων, δεῖν τοὺς μὲν 

ἄλλους τοὺς ὀφείλοντας μηδενὸς μετέχειν τῶν κοινῶν, αὑτὸν δὲ 
πρείττω τῶν νόμων εἶναι. φήσει τοίνυν τὸν πάππον, οὐχ αὖ- 

45 τὸν εἶναι τὸν ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένον, καὶ περὶ τούτου 
πολλοὺς ἐρεῖ λόγους, ὡς ἐκεῖνός ἐστιν. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν ἀκριβὲς, 
ὁπότερός ἐστιν, οὐκ ἔχω λέγειν" εἰ δ᾽ οὖν ἐστιν, ὡς οὗτος 
ἐρεῖ, πολὺ δικαιότερον εἶναι νομίζω καταψηφίσασϑαι ὑμᾶς αὐὖ- 
τοῦ, εἰ ταῦϑ᾽ οὕτως ἐστίν. εἰ γὰρ, ὀφείλοντος αὐτῷ τοῦ πάπ- 

1397 που πάλαι, καὶ τοῦ νόμου κελεύοντος κληρονομεῖν τοῦτον τῶν 

ἐκείνου, προσῆκον αὐτῷ μηδὲ πάλαι γράφεσϑαι, γράφεται, καὶ 

διὰ τοῦτ᾽ οἰήσεται δεῖν ἀποφεύγειν, ὅτι πονηρὸς ἐκ τριγονίας 
ἐστὶν, οὐ δίκαια ἐρεῖ, ὦ ἄνδρες δικασταί. ὡς οὖν καὶ παρ᾽ 

5 αὐτοῦ Θεοχρίνου ὁμολογεῖται τούτου εἶναι τὸ ὄφλημα, καὶ κὰ- 

τετάξατο τοῖς φυλέταις ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ τοῖς 
βουλομένοις εὐορκεῖν οὐ καλῶς ἔχει ταύτην ἀπογινώσκειν τὴν 
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ἔνδειξιν, λάβε μοι τὸ ψήφισμ᾽, ὃ εἶπεν ἐν τοῖς φυλέταις Σχι- 
ρωνίδης. 

ΨΗΦΙΣΜάΑ. 10 

ἸΠροσελϑὼν δ᾽ οὑτοσὶ Θεοκρίνης ὠμολύγησεν ὀφείλειν καὶ 
ἐχτίσειν ἐναντίον τῶν φυλετῶν, ἐπειδὴ προσιόντας ἡμᾶς ἤσϑετο 

καὶ βουλομένους ἀντίγραφα τῶν ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμέ- 
νῶν λαβεῖν. 

ΨῬΨΗΦΙΣΙ Α. 15 

Πολύ γ᾽ ἂν, ὦ ἄνδρες “᾿Αθηναῖοι, “Δεωντίδας τοὺς ἀναγ- 

κἄσαντας ἀποδοῦναι Θεοκρίνην τὰς ἑπτὰ μνᾶς ἐπηνέσατ᾽ ἂν 
μᾶλλον, ἢ τοῦτον. τέταρτος τοίνυν ἕτερος νύμος ἐστὶν, ( ὅμο- 

λογῶ γὰρ τῶν τούτῳ πεπραγμένων τὰ πλεῖστα ἐξητακέναι,) 
᾿ ἃὼ-, 3 ’ Π , ’ υ ᾿ 3 

πκαϑ' ὃν ὀφείλει πεντακοσίας δραχμὰς Θεοχρίνης οὑτοσὶ, οὐκ 20. 

ἐχτετικότος αὐτῷ τοῦ πατρὸς, ἃς προσῶφλεν ἀφελύμενος τὴν 

Κηφισοδώρου ϑεράπαιναν εἰς ἐλευϑερίαν, ἀλλὰ διοικησαμένου 
πρὸς Κτησικλέα τὸν λογογράφον, ὃς ἣν ἐπὶ τοῖς τῶν ἀντιδί- 

κῶν πράγμασιν, ὥστε μήτ᾽ ἐκτῖσαι μήτ᾽ εἰς ἀκρόπολιν ἀνενε- 25 
-  ὁ« 5οχ ι τ , 3 , ᾿ 

χϑῆναι" ἃς οὐδὲν [ μὲν 1 ἧττον, οἶμαι, Θεοκρίνης ὀφείλεν -νυνὶ 

κατὰ τὸν νόμον. οὐ γὰρ, ἐὰν Κτησικλῆς ὃ μέτοικος συγχω- 
θήσῃ τούτῳ πονηρὺς πονηρῷ, μὴ παραδοϑῆναν τοῖς πράκτορσι 

. »ἦ ᾿ ᾿ ͵ Φ ἡᾳ πῶ ͵ τὸν προσοφείλοντα κατὰ τὸν νύμον, διὰ τοῦτο δεῖ τὴν πόλιν 1828 
ἀπεστερῆσϑανι τῶν ἐκ τῶν νόμων ἐπικειμένων ζημιῶν, ἀλλὰ 

προσήκει τοὺς ἀντιδίκους ὑπὲρ μὲν τῶν ἰδίων, ὅπως ἂν αὐ- 

τοὺς πείϑωσι, διοικεῖσθαν πρὸς ἀλλήλους, ὑπὲρ δὲ τῶν πρὸς 5 

τὸ δημόσιον, ὅπως ὧν οἵ νόμοι κελεύωσι. καί μοι λέγε τόν τε 
νόμον ̓ ὃς κελεύει τὸ ἥμισυ τοῦ τιμήματος ὀφείλειν τῷ δημο-- 
σι; ὃς ἂν δόξῃ μὴ δικαίως εἰς τὴν ἐλευϑερίαν ἀφελέσθαι, καὶ 

βὴν τοῦ Κηφισοδώρου μαρτυρίαν. 

ΝΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΙ ΔΑ. 10 

᾽ - 9 “γε δὴ κἀκεῖνον τὸν Δόμον τὸν ἀπ᾽ ἐκείνης χελεύοντα 
τῆς ἡμέρας ὀφείλειν, ἀφ᾽ ἧς ἂν ὄφλῃ ̓  ἐάν τ᾽ ἐγγεγραμμένος 

ἢ], ἐάν τε μή. 
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ΝΟΜΟΣ. 

Πῶς οὖν ἄλλως, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, προσήκει τὸν δικαίως 
15 πατηγοροῦντ᾽ ἀποφαίνειν ὀρϑῶς ἐνδεδειγμένον Θεοκρίνην του- 

τονὶ, καὶ μὴ μόνον ἔνοχον ὄντα τῇ ἐνδείξει κατὰ τὰς χιλίας, 
ἐφ᾽ αἷς. ἐνδέδεικταν,. ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀφλήμασιν; ἐγὼ 

μὲν οὐδαμῶς νομίζω. οὐ γὰρ δή γε προσδοχᾷν δεῖ, Θεοκρίνην 
0 αὐτὸν ὁμολογήσειν ὑμῖν ὀφείλειν τῷ δημοσίῳ καὶ δικαίως ἐνδε- 

δεῖχϑαι φήσειν, ἀλλὰ τοὐναντίον πάντα λύγον μᾶλλον ἐρεῖν καὶ 
πάσας αἰτίας οἴσειν, ὡς καταστασιάζεται, ὡς διὰ τὰς τῶν παρα- 

νόμων γραφὰς εἰς ταῦϑ'᾽ ἥκει. - λοιππὸν γάρ ἐστι τοῦτο τοῖς ἐν 
55 αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐξελεγχομένοις, αἰτίας καὶ προφάσεις 

εὑρίσκειν, αἵτινες τοῦ παρόντος ὑμᾶς ποιήσουσι πράγματος ἐπι- 
λαϑομένους τοῖς ἔξω τῆς. κατηγορίας λόγοις προσέχειν. ἐγὼ Δ", 
ὦ ἄνδρες δικασταὶ, εἰ μὲν ἑώρων ἐν τοῖς ἀνεγνωσμένοις νόμοις 

1929 γεγραμμένον᾽ Ταῦτα δ᾽ εἶναι κύρια περὶ τῶν συκοφαντούντων, 
ὧν μὴ Θεοκρίνης ἐνδειχϑεὶς αἰτιᾶσϑαν βούληται Θουκυδίδην ἢ 

Δημοσϑένην ἢ καὶ τῶν πολιτευομένων ἄλλον τιν᾽, ἡσυχίαν ἂν 
5. ἦγον" νῦν δὲ τούτων οὐδεμίαν ὁρῶ τῶν σκήψεων ὑπόλογον οὖ: 

σαν ἐν τοῖς νύμοις, οὐδὲ καινὴν, ὥστε προσέχειν νῦν πρῶτον 
ἀκούσαντας, ἀλλὰ μυριάκις παρὰ τῶν κρινομένων εἰρημένην. 
δκούω δὲ καὶ [παρὰ] τῶν πρεσβυτέρων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
ὡς ἄρα προσῆκόν ἐστιν, ὅλως μὲν μηδενὶ μηδεμίαν συγγνώμην 

10 ὑπάρχειν παραβαίνοντι τοὺς νόμους, εἰ δι ἄρα δεῖ, μὴ τοῖς 

συνεχῶς οὖσι πονηροῖς, μηδὲ τοῖς ἐπ᾽ ἀργυρίῳ τοὺς νύμους 
πφοϊεμένοις, (οὐ γὰρ εἰκὸς ,.) ἀλλ᾽ οἵτινες ἂν διὰ τὴν αὐτῶν 
ἀπραγμοσύνην ἄκοντές τι τῶν γεγραμμένων παραβῶσιν" ὧν οὐ- 

15 δεὶς ἂν δήπου Θεοκρίνην τουτονὶ φήσειεν εἶναι, ἀλλὰ τούὐναν- 
σίον οὐδενὸς τῶν ἐν τοῖς νόμοις ἄπειρον. διὸ καὶ δεῖ φυλάττειν 

αὐτὸν μὴ πρὸς τοὺς ἐμοὺς λόγους μηδὲ τοὺς ὑπὸ τούτου ῥηϑη- 
σομένους ἀποβλέποντας. οὐ γὰρ δίκαιον τοὺς ὑπὲρ τῶν νόμων 
καϑημένους μακροῖς λόγοις καὶ κατηγορίαις προσέχειν, ἀλλ᾽ οἷς 

90 ὧν ἅπαντες ῥαδίως ἐπακολουϑήσητε, καὶ δι᾽ ὧν δόξετε πᾶσι 
τοῖς ἐν τῇ πόλει τῶν νόμων ἀξίως ταύτην τὴν ἔνδειξιν δικάσαι, 
σαφῶς ἐρωτῶντες" Τί λέγεις, Θεοκρίνη, καὶ πάντες οἵ τῶν 

αὐτῶν τούτῳ μετέχοντες ; ἀξιοῦϑ᾽ ἡμᾶς, κατὰ τοὺς νόμους ὀμω- 
44 μοκύτας δικάσειν, παρὼ τούτους διὰ τοὺς ὑμετέρους λόγους ψηφί- 

ξεσϑαι, μεμαρτυρηκόύτος μὲν ἐν ἡμῖν τοῦ Μικίωνος, καϑ᾽ οὗ 

δοὺς Θεοκρίνης οὑτοσὶ τὴν φάσιν οὐκ ἐπεξῆλϑε, καὶ πεποιή- 
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ς ὡς νῷ Ὡ Υ 
χότος αὑτὸν τούτοις ὑπόδικον, ὁμολογοῦντος δὲ τοῦ γραμματέως 
λαβεῖν. τὴν φάσιν παρὰ τούτου, καὶ πεποιηκύτος καὶ τούτου 
διὰ τῆς μαρνυρίαξ τῆς ὀλίγον τι πρότερον ἀναγνωσϑείσης αὑτὸν 1880 

ὑπόδικον, ἔτι δὲ τῶν τοῦ ἐμπορίου ληξῶν μόλις μὲν, ἀλλ᾽ 

οὖν ταὐτὰ τούτοις; μεμαρτυρηκότων, πρὸς δὲ τούτοις τῶν ἰδόν- 

τῶν ἐκκειμένην τὴν φάσιν καὶ προσελϑόντων τοῖς ἄρχουσι μαρ- 
τυρούντων, ὥσπερ ὀλίγον τι πρότιρον ἠκούσατε; ἀλλ᾽ οὐ δί- 
καιὸν, ὦ ἄνδρες δικασταί. οὐ γὰρ δὴ διὰ τὸν τρόπον γε τὸν 
τοῦ φεύγοντος καὶ τὸν βίον ψευδεῖς ὑπολήψεσϑε τὰς μαρτυρίας 
τὰς ἀνεγνωσμένας εἶναι" πολὺ γὰρ ἐκ τοῦ τρόπου σαφέστερον 
ἐπιδείκνυται Θεοκρίνης τοιοῦτος ὧν, ἢ διὰ τῶν εἰρημένων. τέ 
γὰρ οὐ πεποίηκεν οὗτος ὧν ἂν πονηρὸς καὶ συκοφάντης ἄν- 

ϑοώπος ποιήσειεν; οὐ διὰ μὲν τὴν τούτου πονηρίαν ἀδελφὸς 
αὐτοῦ ϑεσμοθϑετῶν καὶ τούτῳ χρώμενος συμβούλῳ τοιοῦτος ἔδοξε 

παρ᾽ ὑμῖν ὄνϑρωπος εἶναι, ὥστ᾽ οὐ μόνον αὐτὸς ἀπεχειροτο- 
γήϑη, τῶν ἐπιχειροτονιῶν οὐσῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἅπασαν 
ἐποίησε, καὶ, εἰ μὴ δεομένων αὐτῶν καὶ ἱκετευόντων καὶ λεγόν- 
τῶν, ὡς. οὐκ ἔτι πρόσεισι Θεοκρίνης πρὸς τὴν ἀρχὴν, ἐπείσϑητε 
ὑμεῖς καὶ πάλιν ἀπέδοτε τοὺς στεφάνους αὐτοῖς, πάντων ἂν 

αἴσχιστα οἵ συνάρχοντες ἐπεπόνϑεισαν; καὶ τούτων οὐδέν με 
δεῖ μάρτυρας ὑμῖν παρασχέσϑαι᾽" πόντες γὰρ ἴστε τοὺς ἐπὶ “4υ- 
κίσκου ἄρχοντος ϑεσμοϑέτας ἀποχειροτονηϑέντας ἐν τῷ δήμῳ 
διὰ τοῦτον. ὧν ἀναμιμνησκομένους ὑμᾶς χρὴ τὸν αὐτὸν ὕὑπο- 
λαμβάνειν εἶναι τοῦτον καὶ πρύτερον καὶ νῦν. οὐ πολλῷ τοί- 
νυν χρόνῳ ὕστερον τῆς ἀποχειροτονίας, τελευτήσαντος αὐτῷ 
τοῦ ἀδελφοῦ βιαίῳ ϑανάτῳ, τοιοῦτος ἐγένετο περὶ αὐτὸν οὗτος, 
ὥστ᾽ ἀναζητήσας τοὺς δράσαντας καὶ πυϑύμενος, οἵτινες ἦσαν, 

ἀργύριον λαβὼν ἀπηλλάγη. καὶ τὴν μὲν ἀρχὴν, ἣν ἐκεῖνος 
ἄρχων ἐτελεύτησεν, ἱεροποιὸς ὧν, παρὰ τοὺς νύμους ἦρχεν οὖ- 

, τος, οὔτε λαχὼν οὔτ᾽ ἐπιλαχών" ὑπὲρ ὧν ὁ᾽ ἔπαϑεν ἐκεῖνος 
οὗτος μέχρι τούτου σχετλιάξων περιῇει καὶ φάσκων εἰς ἄρειον 

πάγον 4]}΄ημοχάφην προσπαλεῖσϑαι, ἕως διελύσατο πρὸς τοὺς τὴν 

αἰτίαν ἔχοντας. χρηστός γ᾽ ἐστὶ καὶ πιστὸς καὶ πρείττων χρη- 
μάτων; οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς φήσειεν. οὐ γὰρ τοσούτων δεῖσθαί φασι 
δεῖν τὸν δικαίως καὶ μετρίως τῶν ποινῶν ἐπιμελησόμενον, ἀλλὰ 

πάντων τούτων εἶναι κρείττω, δι᾿ ὧν ἀναλίσκουσιν εἰς ἑαυτοὺς, 

ἃ λαμβάνουσι. καὶ τὰ μὲν πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ πεπραγμένα 
τοιαῦτ᾽ ἐστίν. ἃ δὲ πρὸς τὴν πόλιν προσελϑὼν διῴπκηται, (δευ- 
τέρους γὰρ ὑμᾶς φήσει φιλεῖν μετὰ τοὺς οἰκείους,) ἄξιον ἀποῦ- 

19 

φῦ 

29 

1881 

5 

10 

15 



850 ΦΔΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

σαι. ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τῶν πρὸς ἡμᾶς αὐτῷ πεπραγμένων. τοῦ 
γὰρ πατρὸς κατηγορῶν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃ ὅτε τὴν τῶν παρα- 

20 νόμων αὐτὸν ἐδίωκε γραφὴν, ἔλεγεν, ὡς ἐπιβεβροειλευμένος ὃ 

παῖς εἴη, περὶ οὗ τὸ ψήφισμα, γεγραμμένον ἦν, ἐν ᾧ τὴν σίτι- 
σιν ἔγροψε Χαριδήμῳ ὁ πατὴρ; τῷ ᾿Ισχομάχου υἱῷ, λέγων, 

ὡς, ἐὰν ἐπανέλϑῃ εἰς τὸν πατρῷον οἶκον ὁ παῖς, ἀπολωλεκὼς 
95 ἔσται τὴν οὐσίαν ὕπασαν, ἣν Αἰσχύλος, ὁ ποιησάμενος αὐτὸν 

υἱὸν, ἔδωκεν αὐτῷ ψευδόμενος. οὐδενὶ γὰρ πώποτε, εὖ ἄνδρες 
δικασταὶ, τοῦτο τῶν εἰσποιηϑέντων συνέβη. καὶ τούτων πάν- 

τῶν αἴτιον ἔφη Πολύευκτον γεγενῆσϑαι, τὸν ἔχοντα τὴν μητέρα 
8οφτοῦ παιδὸς, βουλόμενον ἔχειν αὐτὸν τὴν τοῦ παιδὸς οὐσίαν. 

ὀργισϑέντων δὲ τῶν δικαστῶν ἐπὶ φρῖς λεγομένοις καὶ νομισάν- 

τῶν, αὐτὸ ϑὲν τὸ ψήφισμα καὶ τὴν δωρεὰν κατὰ τοὺς νόμους 

5. εἶναι, τῷ δ᾽ ὄντι τὸν παῖδα μέλλειν ὠποστερεῖσϑαι τῶν χρημά- 

των, τῷ μὲν πρξρὶ δέκα ταλάντων ἐτίμησαν, ὡς μετὰ Πολυ- 

εὐχτου ταῦτα πράττοντι, τούτῳ δ᾽ ἐπίστευσαν, ὡς δὴ βοηϑήσαντε 

τῷ παιδί. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου γενόμενα τοιαῦτα 

10 καὶ παραπλήσια τούτοις ἦν. ὡς δ᾽ ὃ χρηστὸς οὗτος ὠργισμένους 
" ᾿ 3 ΄ ι ᾿ δ, φῳ δ 3 

ησϑετο τους ἀνθρώπους καὶ πεπιστευμένον αὐτὸν, ὡς οὐ παν-. 
Γ τ ᾿ , , , νὐ 

τάἀπασιν ἀνόσιον ὄντα, προσκαλεσάμενος τὸν Πολυευτον ἅπο- 

φέρει γραφὴν κατ᾽ -αὐτοῦ κακώσεως πρὸς τὸν ἄρχοντα χαὶ δί- 
δωσι [πρὸ] τὴν λῆξιν μνησαρχίδη τῷ παρέδρῳ. λαβὼν δὲ 

15 [τὰς] τριακοσίας δραχμὰς παρὰ τοῦ Πολυεύκτου, καὶ τὰ δεινὰ 

ταῦτ᾽ ἀποδόμενος μικροῦ λήμματος, ἐφ᾽ οἷς τῷ πατρὶ ἐτιμήσατο 
δέκα ταλάντων, ἀπηλλάγη καὶ τὴν γραφὴν ἀνείλετο προδοὺς 
τὸν ὀρφανόν. παΐ μοι πάλεν τούτων τοὺς μάρτυρας. 

δὺ ΜΑΡΤΥΡῈΣ. 

“ 1 ] 
Εἰ τοίνυν εὔπορος ἦν ὁ πατὴρ. ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ. 

δυνατὸς πορίσαν χιλίας δραχμὰς, ὅλως ἂν ἀπηλλάγη τῆς γραφῆς 

τῆς τῶν παρανύμων᾽ τοσοῦτον γὰρ αὐτὸν ἥτεν οὑτοσί. καί μοι 
25 κάλει Φιλιππίδην τὸν Ποιανιέα, πρὸς ὃν ἔλεγε ταῦτα Θεο- 

πκρίνης οὑτοσὶ, καὶ τοὺς ἄλλους, οἱ συνίσασι τούτῳ ταῦτα 
λέγοντι. 
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ΡΥ ΓΥΡΕΡΕΣ ὧι. 

“Ὅτι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, Θεοκρίνης, εἶ τιρ 
αὐτῷ τὰς χιλίας δραχμὰς ἐδίδου, τὴν γραφὴν ἂν ἀνείλετο τὴν 
κατὰ τοῦ πατρὸς, ἡγοῦμαι πάντας ὑμᾶς πιστεύειν, καὶ εἴ μοι 1338 

(μηδεὶς ἐμαρτύρησεν. ὅτι δὲ πολλὰς ἑτέρας προσκαλεσάμενος καὶ 
γραψάμενος καϑυφῆκε καὶ μικρὸν ἀργύριον λαμβάνων ἀπαλ- 
λάττεται, τοὺς δόντας ὑμῖν αὐτοὺς καλῶ, ἵνα μὴ πιστεύητε 5 

αὐτῷ λέγοντι, ὡς αὐτὸς φυλάττει τοὺς παράνομα γράφοντας, 

καὶ ὡς, ὅταν αἵ τῶν παρανόμων γραφαὶ ἀναιρεϑῶσιν, ὃ δῆμος 
καταλύεται" ταῦτα γὰρ οἵ πᾶνταὰ πωλοῦντες λέγειν εἰϑισμένοι 
στάντες εἰσί, κάλει μοι ᾿Δριστόμαχον Κριτοδήμου ᾿Δλωπεκῆϑεν. 10 
οὗτος γὰρ ἔδωκε, μᾶλλον δ᾽ ἐν τῇ τούτου οἰκίᾳ ἐδόϑη τρί᾽ 
ἡμιμναῖα τούτῳ τῷ ἀδωροδοκήτῳ ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος, ὃ «4{- 
τομέδων ἔγραψε τοῖς Τενεδίοις. 

ἀρ ΘΙ . 

«Α γε δὲ καὶ τὰς τῶν ἄλλων ἐφεξῆς τὰς τοιαύτας μαρτὺυ- 15 

φίας καὶ τὴν “Ὑπερίδου καὶ Δημοσϑένους. τοῦτο γάρ ἐστιν 
ὑπερβολὴ, τὸ, παρ᾽ ὧν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀξιώσαι λαβεῖν, τοῦτον 

παρὰ τούτων ἥδιστα λαμβάνειν πωλοῦντα τὰς γραφάς. 

ΜΑῬΡῬΨΤΎΥΨῬΙΙΤΑΆ 

Οὗτος τοίνυν αὐτίκα φήσει, διὰ τοῦτο τὴν ἔνδειξιν καϑ' 490 
αὑτοῦ γεγονέναι, ἵνα “ημοσϑένει μὴ ἐπεξέλϑῃ τὴν γραφὴν, 
ἣν ἐγράψατ᾽ αὐτὸν, μηδὲ Θουκυδίδῃ" δεινὸς γάρ ἐστι ψεύσα- 
σϑαι καὶ μηδὲν ὑγιὲς εἰπεῖν. ἡμεῖς δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ 

τοῦτ᾽ ἐπεσκεψάμεθα, καὶ δείξομεν ὑμῖν οὐδὲν τὴν πόλιν βλα- 25 
πτομένην, οὔτε μὰ τὸν Δία ἐὰν κύριον γένηταν τὸ ψήφισμα 
τὸ Θουκυδίδου, οὔτ᾽ ἂν ἄκυρον. καίτοι γε τὰς τοιαύτας ἀπο- 
λογίας οὐ δίκαιόν ἐστι προσφέρειν τοῖς κατὰ τοὺς γύμους ὀμω- 
“μοκόσι δικάσειν" ἀλλ᾽ ὅμως ἐξ αὐτῆς τῆς γραφῆς αὐτίκα. γνώ- 
σεσϑε, διότι πρύφασίς ἐστι τῆς ἐνδείξεως ἡ γραφή. λέγε τὼς 1884 
γραφὰς ταῦτας. 
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ΨῬΗΦΙΣΜΑΤΆΑ ΓΡΑΦΑῚ, 

Τούτων τῶν ψηφισμάτων, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἢ μενόντων 
6 κατὰ χῶραν ἢ ἁλόντων, (οὐδὲν γὰρ ἔμοιγε διαφέρει,) τί ἡ 
πόλις ἢ κερδαίνει ἢ βλάπτεται; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲν οἶμαι. τοὺς 

γὰρ Αἰνίους φασὶν οὔτε προσέχειν τῇ πόλει" τοῦτο δὲ γεγονέναι 

διὰ Θεοκρίνην τουτονί. συκοφαντούμενοι γὰρ ἐν ἐκείνοις τοῖς 
10 χρόνοις ὑπὸ τούτου, ἐν οἷς οἵ μὲν αὐτῶν ἐφιλίππιξον, οὗ δ᾽ 

ἠττίκιζον, καὶ πυνϑανόμενοι γεγράφϑαι τὸ ψήφισμα παρανό- 
μων, ὃ Χαρῖνος πρότερον ἐγράψατο, τοῦτο τὸ περὶ τῆς συν- 
τάξεως, ἢ Θουκυδίδης εἶπε, καὶ πέρας τῶν πραγμάτων οὐδὲν 

15 γιγνόμενον, ἀλλὰ τὸν μὲν δῆμον συγχωροῦντα τὴν σύνταξιν δε- 
δόναι τοὺς Αἰνίους, ὅσην Χάρητι τῷ στρατηγῷ συνεχώφησαν, 
τοῦτον δὲ τὸν μιαρὸν παραδεξάμενον βεάμίνην τῷ προδότῃ ταῦ- 

τα πράττειν, ὅπερ ἣν ἀναγκαῖον αὐτοῖς, τοῦτ᾽ ἔπραξῶνει οεἵλον- 

το γὰρ τῶν παρόντων κακῶν τὰ ἐλάχιστα. καίτοι τί χρὴ νομί- 
40 ἕειν αὐτοὺς πάσχειν ὑπὸ τῶν ἐνθάδε γραφομένων, οἷς ἦν αἷρε- 

τώτερον φρουρὰν ὑποδέχεσϑαν καὶ βαρβάρων ἀκούειν ὑμῶν 

ἀποστάντας; ἀλλ᾽, οἶμαι, τὴν τούτου πονηρίαν ὑμεῖς μόνοι δύ- 
νασϑὲ φέρειν, ὄλλος δ᾽ οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων. ὅτι μὲν οὖν 

95 οὔτε διὰ τὰς γραφὰς τὰς ἀνεγνωσμένας οὔτε δι’ ἄλλην αἰτίαν 

οὐδεμίαν «ἄξιύν ἐστι παραβάντας τοὺς νόμους τοὺς περὶ τῶν ἔν. 

δείξεων ἀφεῖναν Θεοἠρίνην, σχεδὸν καὶ διὰ τῶν εἰρημένων φα- 

νερόν ἐστιν. ἐγὼ δὲ τὰς μὲν τούτων προφάσεις, ὦ ἄνδρες δὲ- 

1535 κασταὶ, καὶ τὰς κατηγοφίας καὶ τὰς προσποιήτους ταυτασὶ ἔχ- 
ϑρας οὐ λανϑάνειν ὑμᾶς νομίζω. οὐ γὰρ ὀλιγάκις ξωδάκατ᾽ 

αὐτοὺς ἐπὶ μὲν τῶν δικαστηρίων καὶ τοῦ βήματος ἐχϑροοὺς εἴ- 
ναι φάσκοντας ἀλλήλοις, ἰδίᾳ δὲ ταὐτὰ πράττοντας καὶ μετέ- 

6, χοντας τῶν λημμάτων, καὶ τοτὲ μὲν λοιδορουμένους καὶ πλύ- 
γοντας αὑτοὺς τἀπόῤῥητα, μικρὸν δὲ διαλείποντας τοῖς αὐτοῖς 
τούτοις ἕνδεκάζοντας καὶ τῶν αὐτῶν ἱερῶν κοινωνοῦνταθ. παοὶ 

τούτων οὐδὲν ἴσως ϑαυμάσαι. ἄξιόν ἐστι φύσει τε γάρ εἴσῃ 
10 πονηροὶ καὶ τὰς τοιαύτας προφάσεις ὁρῶσιν ὑμᾶς ἀποδεχομέ- 

νους. ὥστε τί κωλύει ταύταις αὐτοὺς χρωμένους ἐξαπατᾷν ὑμᾶς 

πειρᾶσϑαι; ὅλως δ᾽ ἔγωγε οἶμαι δεῖν ὑμᾷς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 
ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ πράγματος σκεψαμένους, εἰ μὲν δίκοια, λέγω 
καὶ κατὰ τοὺς νόμους, βοηϑεῖν μον, μηδὲν ὑπολογισαμένους, 

15 εἰ μὴ 4ημοσϑένης ἐστὶν ὁ κατηγορῶψῳ, ἀλλὰ βειφάκιον,. μηδὲ 

νομίζειν πυριωτέρους δεῖν εἶναι τοὺς νόμους, ἂν εὖ τις τοῖς 
νιν: 
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ὅν νδι. ἃ , ᾿ 9.κ. ἃ "» ΄ ᾿ ’ - 
ὀνόμάσι συμπλέξας τους αὐυτους ὕμιν τουτους παρασχήηταν, τῶν 
ω , ΄ 2 ι Ἁ 2 Αι ᾿ ΄ »ἭὟ7 

ὕπως ἔτυχε λεγόντων, ἀλλὰ τοὺς αὐτοὺς, καὶ τοσούτω μᾶλλον 
ΡΝ» 2 ᾿, Γ » , - [χὰ μ᾿ τ “ 

τοῖς ἀπείροις καὶ τοῖς νέοις βοηϑεῖν, ὑσῳῴπερ ἂν ἧττον ἐξαπα- 90 

τήσειαν ὑμᾶς. ἐπεὶ, διότι τοὐναντίον ἐστὶ, καὶ οὐχ οὗτος, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ κατεστασίασμαι, καὶ, φησάντων τινῶν μοι συναγωνιεῖσϑαι, 
, , Ἢ "Ἵ ἴω ,ὔ , “- ΩΣ, ἡ 

προδέδομαν διὰ τὰς τούτων ἑταιρίας, ἐκείνως δῆλον ὑμῖν ἔσται. 
,΄ δ » δ Ὶ ᾿ , 3 3 ΡᾺ 

ποαλείτω ὁ κῆρυξ ουτοσὶ τὸν 4ημοσϑένην. οὐκ ἀναβήσεται. 
3 

τούτου δ᾽ αἴτιόν ἐστιν, οὐ τὸ ἐμὲ ὑπό τινων πεπεισμένον ἐν- 
τὰ 3 

δεῖξαι τουτονὶ, ἀλλὰ τὸ τουτονὶ καὶ τὸν ἄρτι καλούμενον δια- 
-»"Ἢ 3 ᾽ 

λελύσϑαι. καὶ τοῦϑ᾽ ὅτ᾽ ἐστὶν ἀληϑὲς, ἀναγκάσω μὲν μαρτυ- 
Ἃ Ν ΄ ν .." ᾽ ι Ν 2 , 

οεῖν καὶ Κλεινόμαγον, τὸν συναγαγοντ αὑτοὺς, καὶ Εὐβουλί- 
΄ ΄ 3 

δην, τὸν ἐν Αυνοσάργει παραγενόμενον. οὐ μὴν ἔλαττόν. γε1 880 
» ΑΟδ ὧν ᾽ κ᾿ -: 

τούτου σημεῖον ὑμῖν, ἀλλὰ χαὶ μεῖζον παρασχήσομαι, διότι 
“«. ἡ εἷ 3 ι τι ΄, 3 ΄ 6 ἢ Ὰ 

τοῦτ᾽ ἔστιν ἀληϑὲς, ὃ πάντες ἀκούσαντες ὁμολογήσετε. Θεοκρί- 
-" ’ 

νης γὰρ οὑτοσὶ τοῦτον διώκων παρανύμων, τὸν μιαρὸν, ὡς αὖ- 
“- -" 3 - » » » τίχα φήσει, καὶ τῶν νῦν αὐτῷ κακῶν αἴτιον, φανερῶς ἀφῆκε 

-»" » τ ’ - 
τῆς γραφῆς, ἐφ᾽ ἢ δέκα τάλαντα ἐπεγράψατο τίμημα. πῶς; 

2 Α Ψ..» 9 3 ΓΙ ο ’ εὖ " 

οὐδὲν καινὸν διαπραξάμενος, ἀλλ᾽, ὅπερ ἕτεροί τινες τῶν ὁμοί- 
’; [χ 

ὧν τούτῳ, τὸν μὲν 4ημοσϑένην τις ὑπωμύσατο, παλουμένης 
-" - 6 » Ἁ ὧν ΄ 

τῆς γραφῆς, ὡς νοσοῦντα, τὸν περιϊόντα καὶ λοιδορούμενον 10 
ν ν᾿ 2 τ , ᾽ 

«Αἰσχίνῃ, τοῦτον δ᾽ οὗτος, τὸν ἐχϑοὸν, εἴασε, καὶ οὔτε τότε 
32 ’ Δ 3 - 

ἀνθυπωμύσατο, οὔϑ᾽ ὕστερον ἐπήγγελκεν. ρ᾽ οὐ περιφανῶς 
Ξ -" » 

οὗτοι φενοπίζουσιν ὑμᾶς τοὺς προσέχοντας τούτοις ὡς ἐχϑροῖς ; 

λέγε τὰς μαρτυρίας. , 15 

μι 

 ῬΥΝΎΒ Το ἃ; 

Οὐκοῦν δίκαιόν ἔστιν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μηδ᾽ ὑμᾶς 
» ͵ ’ ᾿ " ῃ , -» 

τῶν φησοντῶν, Θεοχρίνῃ διὰ τὴν πρὸς 4ημοσϑένην ἔχϑραν 

συνερεῖν, ἐθέλειν ἀκούειν, ἀλλὰ κελεύειν αὐτοὺς, εἴπὲρ ὡς 
ἀληϑὼῶς ἐχϑροί εἶσι τοῦ Δημοσϑένους, ἐκεῖνον αὐτοὺς γράφε- 30 
σϑαὶ καὶ μὴ ἐπιτρέπειν αὐτῷ παράνομα γράφειν. εἰσὶ δέ γε 

τ ΄ -» - 3 
δεινοὶ καὶ οὗτοι καὶ πιστεύονται μᾶλλον παρ᾽ ὑμῖν. ἀλλ᾽ οὐ 

’ - κι ’ὔ [χ} ΠῚ » 3 Ἷ, 3 

-στοιησουσι τοῦτο. διὰ τί; ὁτι φασὶ πολεμεῖν ἀλλήλοις οὐ πολε- 

μοῦντες. περὶ μὲν οὖν τῆς τούτων ἔχϑρας ὑμεῖς ἂν ἀκριβέστε- 95 
οον ἐμοὶ διεξέλϑοιτε, ἢ ἐγὼ ὑμῖν. ἡδέως δ᾽ ὧν ἐροίμην Θεο- 
κρίνην ἐναντίον ὑμῶν, εἴ μοὶ ἤμελλεν ἀποκρίνεσθαι δικαίως, 
τί ποτ᾽ ἂν ἐποίησεν, ἐπειδή φησιν ἐπὶ τῷ κωλύειν τετάχϑον 
τοὺς τὰ παράνομα γράφοντας, εἴ τις ἐν τῷ δήμῳ διαλεχϑεὶς 1597 

Ῥερνιοςιῖ. ἼΤογη. 1. 2 - 
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ἅπασι τοῖς «τολίταις καὶ πείσας ἔγραψεν ἐξεῖναι τοῖς ἀτίμοις 

'χαὶ τοῖς ὀφείλουσι τῷ δημοσίῳ γράφεσϑαι, φαίνειν, ἐνδεικνύ- 

ναι, ἁπλῶς ποιεῖν, ὕσαπερ νῦν ὁ νύμος κωλύει πράττειν. πό- 
5 τερον ἐγράψατ᾽ ἂν παρανόμων τὸν ταῦτ᾽ εἰπόντα, ἢ οὔ; εἶ 
μὲν γὰρ μὴ φήσει ἂν γράφεσϑαι, πῶς χρὴ πιστεύειν αὐτῷ λέ- 
γοντι, ὡς φυλάττει τοὺς τὰ παράνομα γράφοντας; εἰ δὲ γρά- 
ψαιτ᾽ ἂν, πῶς οὐ δεινόν ἐστιν, ἑτέρου μὲν γράψαντος πω- 

10 λύειν ἂν τέλος ἔχειν τὸ ψήφισμα, ἵνα μὴ πάντες τοῦτο ποιῶσι, 
καὶ γραφὴν ἀπενεγκόντα καὶ παραγραψάμενον σαφῶς τοὺς νό- 
μους κωλύειν τὸ πρᾶγμα, νυνὶ δ᾽ αὐτὸν τοῦτον μήτε πείσαντα 
τὸν δῆμον μήτε κοινὸν τὸ πρᾶγμα καταστήσαντα γράφεσθϑαι, 

15 τῶν νόμων αὐτῷ ἀπαγορευόντων; καὶ δεινὰ φήσεν ἀὐτίκα δὴ 
μάλα πάσχειν, εἰ μὴ ταῦτ᾽ ἐξέσται ποιεῖν αὐτῷ, καὶ διέξεισι 

τὰς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίας, αἷς ἔνοχος, ἂν ἁλῷ, γενήσεται" 
τῶν δὲ ϑύμων μὴ φροντίζειν, ἀλλ ἀξιοῦν αὐτῷ τηλικαύτην 

3. δθπεον δίδοσθαι παρ᾽ ὑμῶν, ὅσην οὐδ᾽ αἰτῆσαι τετόλμηκεν 
᾿ οὐδείς; ὅτι μὲν οὖν περὶ τῆς ἐνδείξεως οὐδὲν ἕξει λέγειν᾽ δί- 

καιον οὔτε Θεοκρίνης οὔτε τῶν ὑπὲρ τούτου λεγόντων οὐδεὶς, 

σχεδὸν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι νομίζω. οἴομαι δ᾽ αὐτοὺς ἐπιχει.-. 
φήσειν λέγειν, ὡς οὐδέ εἰσιν ἐνδείξεις τούτων, “ὅσον μὴ ἐν 

45 ἀκροπόλει γεγραμμένοι εἰσὶν, οὐδ᾽ ἐστὶ δίκαιον τούτους ὑπολαμ- 
βάνειν ὀφείλειν ᾽ ὧν οὐδεὶς παραδέδωκε ὍΟῚΣ πράκτορσι τὰ ὀνό- 

ματα ὥσπερ ὑμᾶς ἀγνοήσοντας τὸν νόμον, ὃς ὀφείλειν ἀπ᾿ 
ἐκείνης κελεύει τῆς ἡμέρας, ἀφ᾽ ἧς ὧν ὄφλῃ ἢ παραβῇ τὸν 

1ϑϑϑνύμον ἢ τὸ ψήφισμα. ἢ οὐ πᾶσι δῆλον, ὅτι πολλαχῶς καὲ 
ὀφείλουσι τῷ δημοσίῳ καὶ ἐκτίνουσιν οἵ βουλύμενοι τοῖς νόμοις 
πείϑεσϑαι, καὶ τοῦτ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ νόμου δῆλον ; καί μοι λάβε 

τὸν νύμον τοῦτον πάλιν. 

Ἵ ΝΟ ΟΣ Σ. ν » 

᾿Ακούεις, ὦ μιαρὸν σὺ ϑηρίον, τί πελεύει; ἀφ᾽ ἧς ἂν ὄφλῃ 
ἢ τὸν νόμον παραβῇ. ἀκούω τοίνυν αὐτοὺς κἀκεῖνον ὑμῖν μέλ- 
λειν δεικνύναι τὸν νόμον, ὃς ἀπαλείφειν κελεύει τοὺς ἐγγεγραμ- 
μένους ἀπὸ τοῦ ὀφλήματος καϑ᾽ ὅ τι ἂν ἐκτένῃ, καὶ ἐρήσε- 

10 σϑαι, πῶς ἀπὸ τοῦ μηδ᾽ ἐγγεγραμμένου ἀπαλείφουσιν" ὥσπερ 
οὐ περὶ μὲν τῶν ἐγγεγραμμένων τοῦτον κείμενον, περὶ δὲ τῶν 
μὴ ἐγγεγραμμένων, ὀφειλόντων δ᾽ ἐκεῖνον, ὃς κελεύει ἀπ᾽ 
ἐκείνης ὀφείλειν τῆς ἡμέρας, ἀφ᾽ ἧς ἂν ὄφλῃ ἢ παραβῇ τὸν 
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νόμον ἢ τὸ ψήφισμα, τὶ οὖν οὐκ ἀγραφίου με, φησὶ, γράφῃ 15 

τὸν ὀφείλοντα καὶ μὴ ἐγγεγραμμένον; ὅτι ὁ νόμος οὐ κατὰ τῶν 
ὀφειλόντων καὶ μὴ ἐγγραφέντων κελεύει τὰς γραφὰς τοῦ ἀγρα- 
φίου εἶναι, ἀλλ᾽ οἵτινες ἂν ἐγγραφέντες καὶ μὴ ἐχτίσαντες τῇ 

πόλει τὸ ὄφλημα ἐξαλειφϑῶσι. καί μοι λάβε τὸν νόμον καὶ 90 
ἀνάγνωϑι. ' 

ΝΟΙΜΟΣ. 

᾿Δκούετε τοῦ νόμου, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὅτε διαῤῥήδην λέ- 
ἵγει, ἐάν τις τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ μὴ ἐκτίσας τὸ ὄφλη- 
μα τῇ πόλει ἐξαλειφϑῆ, εἶναι κατ᾽ αὐτοῦ τὰς γραφὰς πρὸς 
τοὺς ϑεσμοϑέτας τοῦ ἀγραφίου, καὶ οὐ κατὰ τοῦ ὀφείλοντος 95 
καὶ μὴ ἐγγεγραμμένου, ἀλλ᾽ ἔνδειξιν κελεύει καὶ ἄλλας τιμωρίας 
κατ᾽ αὐτοῦ εἶναι. ἀλλὰ σὺ τί διδάσκεις μὲ πάντας τοὺς τρό- 
πους, ὀἷς ἔξεστι τιμωρεῖσϑαν τοὺς ἐχϑροὺς, ἀλλ᾽ οὐ, καϑ' ὃν 
εἰσειήλυϑας, τοῦτον ἀπολογῇ; Μοιροκλῆς τοίνυν, ὦ ἄνδρες δι- 1839 
χασταὶ, ὁ γράψας τὸ ψήφισμα κατὰ τῶν τοὺς ἐμπύρους ἀδι- 
κούντων καὶ πείσας οὐ μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς συμμάχους, 
φυλακήν τινα τῶν κακούργων ποιήσασϑαι, οὐκ αἰσχυνεῖται αὐὖ- 

τίκα μάλα λέγων ὑπὲρ Θεοκρίνου ἐναντία τοῖς αὑτοῦ ψηφίσμα- 5 
σιν, ἀλλὰ τολμήσει πείϑειν ὑμᾶς, ὡς χρὴ τὸν οὕτω φανερῶς 
ἐξεληλεγμένον φάσεις ποιούμενον ἀδίκους κατὰ τῶν ἐμπύρων 
ἀφεῖναι καὶ μὴ τιμωρήσασϑαι, ὥσπερ ἕνεκα τούτου γράψας κα- 
ϑαρὰν εἶναν τὴν ϑάλατταν, ἵνα σωθέντες οἵ πλέοντες ἐπ τοῦ 10 

πελάγους ἐν τῷ λιμένι τούτοις χρήματα ἀποτίνωσιν, ἢ διαφέ- 
θοὸν τι τοῖς ἐμπόροις, ἂν μακρὸν διαφυγόντες πλοῖον Θεοχρί- 
νῃ περιπέσωσιν. ἐγὼ δ᾽ οἴομαι, τῶν μὲν κατὰ πλοῦν γιγνο- 

μένων οὐχ ὑμᾶς, ἀλλὰ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς μα- 15 
κροῖς πλοίοις αἰτίους εἶναι, τῶν δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ καὶ πρὸς 

'ταῖς ἀρχαῖς ὑμᾶς, οἱ τούτων κύριον ἁπάντων ἐστέ. διὸ καὶ 
μᾶλλόν ἔστι τηρητέον τοὺς ἐνθάδε παραβαίνοντας τοὺς νόμους 
τῶν ἔξω τοῖς ψηφίσμασιν οὐκ ἐμμενόντων, ἵνα μὴ δοκῆτε αὖ. 30 

τοὺ πράως ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις φέρειν καὶ συνειδέναι" τούτοις 
ὧν πράττουσιν. οὐ γὰρ δήπου Μηλίους μὲν, ὦ ΙΜἊαοιρόλλεις, 
κατὰ τὸ σὸν ψήφισμα δέκα τάλαντα νῦν εἰσπράξομεν, ὅτι τοὺς 
λῃστὰς ὑπεδέξαντο, τουτονὶ δ᾽ ἀφήσομεν, ὃς καὶ τὸ σὸν ψή- 
φισμα καὶ τοὺς νόμους, δι᾽ οἷς οἰκοῦμεν τὴν πόλιν, παραβέ- 95 
βηκδ᾽ καὶ τοὺς μὲν τὸς νήσους οἰχοῦντας κωλύσομεν ἀδικεῖν, 

Ζ2 ᾿ 
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ἐφ᾽ οἷς τρυήρεις δεῖ πληφώσαντας ἀναγκάσαι τὰ δίκαια ποιεῖν, 
ὑμεῖς δὲ τοὺς μιαροὺς, οἷς αὐτοῦ δεῖ καϑημένους κατὰ του- 

1840 τουσὶ τοὺς νόμους. ἐπιϑεῖναε δίκην, ἐάσετε; οὔκ, ἄν γε σω- 

φρονῆτε. λέγε τὴν στήλην. ᾿ ' 

Ἔν ἀξ ἐἰρ λων 

Ξ: - - ω Περὶ μὲν οὖν τῶν νόμων καὶ τοῦ πράγματος οὐκ οἶδ᾽ ὃ 
5 τι δεῖ πλείω λέγειν" ἱκανῶς γάρ μοι δοκεῖτε μεμαϑηκέναι. βού- 

λομαι δὲ, δεηϑεὶς ὑμῶν τὰ δίκαια ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς, 
, ᾿ " »" δ». αι. «Ὁ Α ἘΦ . 

χαταβαίνειν καὶ μὴ ἐνοχλεῖν ὑμῖν. ἐγὼ γὰρ, ὠ ἄνδρες δικασταὶ; 

βοηϑεῖν οἰόμενος δεῖν τῷ πατρὶ καὶ τοῦτο δίκαιον νομίζων εἶναι 
10 τὴν ἔνδειξιν ταύτην ἐποιησάμην, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, οὐκ 

ἀγνοῶν οὔτε τοὺς βλασφημεῖν μὲ βουλομένους, ὅτε λόγους 
εὐρήσουσι τοὺς διαβαλοῦντας τὴν ἐμὴν ἡλικίαν, οὔτε τοὺς ἐπαι- 
ψνέσοντας καὶ σωφρονεῖν με νομιοῦντας, εἰ τὸν ἐχϑρὸν τοῦ πατρὸς 

"ὦ - 3 3 -» ν᾿ 

15 τιμωρεῖσϑαν προαιρουμαν, ἀλλ ἡγούμενος, ταῦτα μὲν οὕτως; 
. ᾿ ᾿ » 3 

ὅπως ἂν τύχοι, παρὰ τοῖς ἀκροωμένοις συμβήσεσϑαι, ἐμοὶ δὲ 

τὸ προσταχϑὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς, ἄλλως τε καὶ δίκαιον ὃν, τοῦτ᾽ 

εἶναι ποιητέον. σῦτε γάρ βε καὶ δεῖ βοηϑεῖν. αὐτῷ; οὐχ ὅτων 

20 ἡ μὲν τιμωρία κατὰ τοὺς νόμους ἦν, μετέχων δ᾽ αὐτὸς τυγχάνω 

τῆς τοῦ πατρὸς ἀτυχίας ᾽ μόνος δ᾽ ἡ {' πἀταλελεηιμέρος ὃ πατήρ; 

ὅπερ νῦν συμβέβηκε. πρὸς γὰρ τοῖς ἰόμοις ἀτυχήμασι καὶ τοῦϑ᾽ 
ι ΡΞ Ἐς. 46 ᾿ Ω, ΄ ᾿ δ,» 
ἡμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, συμβέβηκε. παροξύνουσι μὲν ἡμᾶς 
Ὁ ᾿ “ , » ΄ ΜΠ 25 ἅπαντες, καὶ συνάχϑεσϑαί φασι τοῖς γεγενημένοις. καὶ δεινὰ 
πεπονϑέναι λέγουσι καὶ τοῦτον εἶναν ἔνοχον τῇ ἐνδείξει, συμ- 
πράττειν δ᾽ οὐδεὶς ἐθέλει τῶν εἰπόντων, οὐδέ φησιν ἀπεχϑά- 
νεσϑαι βούλεσϑαι φανερῶς" οὕτως ἔλαττον παρά τισι τὸ δίκαιον 
Ϊ , ὡ " ᾿ » . 3 δ. “ 3 ᾿», ν τ Γ 

ἰσχύει τῆς παῤῥησίας. πολλῶν δ΄ ἡμῖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ» 
ι ι χὰ ἢ 3 ΟΉΡΕΌΟΑΝ ᾽ δι» ͵ , 1841 διὰ τουτονὶ Θεοκρίνην ἀτυχημάτων ἐν ἱ οὐκ] ὀλέγῳ χρόνῳ συμ- 

, 2 - -" 

βεβηκότων, οὐδενὸς ἔλαττόν ἐστι τὸ νῦν συμβαῖνον, ὅτι τὰ 
᾿] - 

δεινὰ καὶ [τὰ] παρὰ τοὺς νόμους πεπραγμένα Θεοκρίνῃ τῷ 
' ὶ» ΄ » 

5 μὲν πατρὶ τῷ πεπονϑότι καὶ δυναμένῳ ἂν δηλῶσαι πρὸς ὑμᾶς 
ἐξ ἀνάγκης ἡσυχίαν ἑἕχτέον ἐστὶν ; (οἵ γὰρ νόμοι ταῦτα πελεύ- 
σὐσιν.) ἐμοὶ δὲ τῷ πάντων τούτων Φοτερίξοντι λεκτέον " “αὶ 

τοῖς μὲν ἄλλοις τοῖς τηλικούτοις οἵ πατέρες βεηβοῦνι, οὗτος. 

10 δ᾽ ἐν ἐμοὶ νῦν ἔχει τὰς ἐλπίδας, τοιοῦτον οὖν ἀγωνιζόμενοι 
ἀγῶνα δεύμεϑ᾽ ὑμῶν ἐπικουρεῖν ἡμῖν καὶ δεῖξαε πᾶσιν, ὅτι; 

μ" ν » ὰ ᾿ ’ ᾿ Ἢ ἀλλ ὲ [ω - » ἡὰ ἔ ΄“ ᾿ 

κἂν παῖς, κἂν γέρων, κἀν ἄλλην ἡντινοῦν ἡλικέαν ἔχων ἥκῃ 
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πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς νόμους, οὗτος τεύξεται πάντων τῶν δικαίων. 
καλὸν γὰρ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, μήτε τοὺς νόμους μήϑ᾽ ὑμᾶς 

αὐτοὺς ἐπὶ τοῖς λέγουσι ποιεῖν» ἀλλ᾽ ἐκείνους ἐφ᾽ ὑμῖν, καὶ 10 
χωρὶς Μρίοειν. τούς τ᾽ εὖ καὶ σαφῶς κοὶ τοὺς τὰ δίκαια λέγον- 
τας" περὶ γὰρ τούτου τὴν ψῆφον ὀμωμύκατ᾽ οἴσειν. οὐ γὰρ 

δὴ πείσει γ᾽ ὑμᾶς οὐδεὶς, ὡς ἐπιλείψουσιν ἡμᾶς οἱ τοιοῦτοι 

ῥήτορες, οὐδ᾽ ὡς διὰ τοῦτο χεῖρον ἡ πόλις οἰκήσενται " τούὐναν- 20 

τίον γὰρ, ὡς ἐγὼ τῶν πρεσβυτέρων ἀκούω, τότε φασὶν ἄριστα 

πρᾶξαι τὴν πόλιν, ὅτε μέτριοι καὶ σώφρονες ἄνδρες ἐπολιτεύοντο. 

πότερον γὰρ συμβούλους εὕροι τις ἂν τούτους ἀγαϑούς; ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἐν τῷ δήμῳ λέγουσιν, ἀλλὰ τοὺς ἐκεῖϑεν γραφόμενοι χρή- 25 

ματα λαμβάνουσιν. ὃ καὶ ϑαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ζῶντες ἀπὸ 

τοῦ συναραντειν οὐ φασὶ λαμβάνειν ἀπὸ τῆς πόλεως, καὶ πρὶν 

υοσιβῶν πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν ἔχοντες, ψῦν εὐποροῦντερ οὐδὲ 

χόριν ὑμῖν ἔχουσιν, ἀλλὰ περιϊόντες λέγουσιν, ὡς ἄρα ἀβέβαιός 

ἐστιν ὁ δῆμος, ὡς δύσχρηστος, ὡς ἀχάριστος" ὡς ὑμᾶς διὰ τού- 1842 

τους εὐποροῦντας, οὐχὶ τούτους διὰ τὸν δῆμον. ἀλλὰ γὰρ εἰ- 

κότως ταῦϑ'᾽ οὗτοι λέγουσιν ὁρῶντες τὴν ὑμετέραν δαϑυμίαν. 

οὐδένα γὰρ αὐτῶν ἀξίως τῆς τούτων πονηρίας τετιμώρησϑε, κα 

ἀλλ᾽ ὑπομένετε λεγόντων αὐτῶν, ὡς ἡ τοῦ δήμου σωτηρία διὰ 

τῶν γραφομένων καὶ συκοφαντούντων ἐστίν. ὧν γένος ἐξωλέ- 

στερον οὐδέν ἐστι. τί γὰρ ἄν τις τούτους εὕροι χρησίμους ὄντας 

τῇ πόλει; τοὺς ἀδικοῦντας νὴ 4 οὗτοι κολάζουσι, καὶ διὰ 

τούτους ἐλάττους εἰσὶν ἐκεῖνοι; οὐ δῆτ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 10 

ἀλλὰ καὶ πλείους. εἰδότες γὰρ οἵ βουλόμενοι καπύν τι πράττειν, 

ὅτι τούτοις ἐστὶν ἀπὸ τῶν λημμάτων τὸ μέρος δοτέον, ἐξ ἀνάγ- 

κῆς μείζω προαιροῦνται παρὰ τῶν ἄλλων ἁρπάζειν, ἵνα μὴ 

μόνον αὑτοῖς, ἀλλὰ καὶ τούτοις ἔχωσιν ἀναλίσκειν. καὶ τοὺς 15 

μὲν ἄλλους, ὅσοι κακουργοῦντες βλάπτουσί τι τοὺς ἐντυγχάνοντας, 

τοὺς μὲν τῶν οἴκοι φυλακὴν καταστήσαντας σώζειν ἔστι, τοὺς 

δ᾽ ἔνδον μένοντας τῆς νυκτὸς μηδὲν παϑεῖν, τοὺς δ᾽ ἕνί γέ 

τῷ τρύπῳ φυλαξαμένους ἔνεστι διώσασϑαν τὴν τῶν κακόν τι 90 

βουλομένων ποιεῖν ἐπιβουλήν" τοὺς δὲ τοιούτους συκάφανκοῦψε 

τας, ποῖ χοὴ πορευϑέντας ἀδείας παρὰ τούτων τυχεῖν; αἵ γὰρ 

τῶν ἄλλων ἀδικημάτων καταφυγαὶ τούτοις εἰσὶν ἐργασίαι, γνύμοι, 

δικαστήρια, μάρτυρες, ἀγοραί" ἐν οἷς τὰς αὑτῶν δώμας ἐπι- 9ὅ 

δείκνυνται, φίλους μὲν τοὺς διδόντας νομίζοντες, ἐχθροὺς δὲ 

τοὺς ἀπράγμονας καὶ πλουσίους. ἀναμνησϑέντες οὖν, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, καὶ τῆς τούτων πονηρίας, καὶ τῶν προγόνων τῶν 
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ἡμετέρων, ὧν ᾿Επιχάρης μὲν, ὃ. πάππος ὃ ἐμὸς, ᾿Ολύμπια 
1848 νικήσας παῖδας στάδιον ἐστεφάνωσε τὴν πόλιν, καὶ παρὰ τοῖς 

ὑμετέροις προγόνοις ἐπιεικῆ δόξαν ἔχων ἐτελεύτησεν" ἡμεῖς δὲ 
δὴ διὰ τουτονὶ τὸν ϑεοῖς ἐχϑρὸν ἀπεστερήμεϑα ταύτης τῆς πό- 

5 λεώς, ὑπὲρ ἧς ̓ Αφιστοκφάτης ὁ Σκελλίου, ϑεῖος ὧν ᾿Ἐπιχάρους, 

τοῦ πάππου τοῦ ἐμοῦ, οὐ ἔχει ὁ ἀδελφὸς οὑτοσὶ τοὔνομα, 
πολλὰ καὶ καλὰ διαπραξάμενος ἔργα, πολεμούσης τῆς πόλεως 

“Μαχεδαιμονίοις, κατασκάψας τὴς ᾿Ηετιώνειαν, εἰς ἣν τοὺς 4α- 
10 χεδοαιμονίους ἤμελλον οἵ περὶ Κριτίαν ὑποδέχεσθαι, καϑεῖλε μὲν. 

τὸ ἐπιτείχισμα, κατήγαγε δὲ τὸν δῆμον, κινδυνεύων αὐτὸς, οὐ 
τοιούτους κινδύνους, ἀλλ᾽ ἐν οἷς καὶ παϑεῖν τι καλόν ἐστιν, 

ἔπαυσε δὲ τοὺς ἐπιβουλεύοντας ὑμῖν δι᾿ οὖς, εἰ καὶ Θεοχρένῃ 
τούτῳ ὅμοιοι ὄντες ἐτυγχάνομεν, εἰκότως ἐσώξετ᾽ ἂν ἡμᾶς, μὴ 

15 ὅτι βελτίους ὄντας τούτου καὶ δίκαια λέγοντας. οὐ γὰρ πολ- 
λάκις γε πρὸς ὑμᾶς ταὐτὰ λέγοντες ἐδοχλήσομεν. οὕτω γὰρ ἡμᾶς 
οὗτος διατέϑεικεν, ὥσϑ᾽, ὕπερ ἐξ ἀρχῆς εἶπον, οὐδ᾽ ἐλπίδα 

εἶναι ἡμῖν μηδεμίαν τοῦ μετασχεῖν τῆς καὶ τοῖς ξένοις δεδομέ- 

40 νῆς παῤῥησίας. ἵν᾽ οὖν, εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, ταύτην γ᾽ ἔχω- 
μὲν παραψυχὴν, τὸ καὶ τοῦτον ὁρᾶν ἡσυχίαν ἄγοντα, βοηϑήσαϑ᾽ 

ἡμῖν, ἐλεήσατε τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὑμῶν τετελευτηκότας, . 

ἀναγκάσατ᾽ αὐτὸν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἐνδείξεως ἀπολογεῖσϑαι, καὶ 
25 τοιοῦτον γένεσϑ᾽ αὐτῷ δικασταὶ τῶν λεγομένων, οἷος οὗτος ἐγέτ 

νετο ἡμῶν κατήγορος" ὃς ἐξαπατήσας τοὺς δικαστὰς οὐκ ἠϑέ- 

λησε τιμήσασϑαι μετρίου τινὸς [τιμήματος] τῷ πατρὶ, πόλλ᾽ 

ἐμοῦ δεηϑέντος καὶ τοῦτον ἱκετεύσαντος πρὸς τῶν γονάτων, 

1844 ἀλλ᾽ ὥσπερ τὴν πόλιν προδεδωκότι τῷ πατρὶ δέκα ταλάντων 
ἐτιμήσατο. δεόμεϑ᾽ οὖν καὶ ἀντιβολοῦμεν, τὰ δίκαια ψηφίς- 
ξεσϑε. βοήϑησον ἡμῖν ὃ δεῖνα, εἴ τι ἔχεις, παὶ σύνειπε" 
ἀνάβηϑι. 
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ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ͂ ΚΑΤΑἅΑ͂ ΝΕΖΙΡΗ͂Σ 

ΛΟΓΟΥ. 

ζω τοῦτον τὸν λόγον οὐκ οἴονται Ζημοσϑένους εἶναι, ὕπτιον 
ὄντα καὶ πολλαχῆ τῆς τοῦ ῥήτορος δυνάμεως ἐνδεέστερον. ὑπό- 
ϑεσιν δὲ ἔχει τοιαύτην. νόμου κελεύοντος, ἐὰν ἀνδρὶ ᾿4ϑηναίῳ 

ξένη συνοικῇ, πεπρᾶσϑαι ταύτην, κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἐπὶ ὅ 
Νέαιραν ἥκεν Θεύμνηστος, λέγων συνοικεῖν αὐτὴν Στεφάνῳ, 

γεγονυῖαν μὲν δούλην Νικαρέτης, ἑἕταιρήσασον δὲ πρύτερον, νῦν 

δὲ Στεφάνῳ νύμῳ συνοικοῦσαν καὶ πεπαιδοποιημένην ἐξ αὐτοῦ. 

ὁ δὲ Στέφανος οὐχ ὁμολογεῖ ταῦτα, ἀλλὰ συνεῖναι μὲν αὐτῇ 10 

φησὶν, ὡς ἑταίρᾳ δὲ καὶ οὐ γυναικὶ, καὶ τοὺς παῖδας οὐκ ἐπ 
ταύτης ἔχειν. πρὸς ὅπερ ὃ κατήγορος ἀνϑιστάμενος οὐκ ὀλίγα 
τεκμήρια παρέχεται, ὡς γυναικὶ συνοικεῖν αὐτῇ. γίνεται τοίνυν 

ἡ στάσις τοῦ λόγου στοχαστιχή" περὶ γὰρ οὐσίας τὸ ἕήτημα, 15 
χκαὺ οὔτε περὶ ἰδιότητος, οὔτε περὶ ποιότητος. τὰ μὲν οὖν 
πρῶτα τοῦ λύγου Θεύόμνηστος λέγει" ἔπειτα συνήγορον ᾿Δπολ- 
λόδωρον καλεῖ, χηδεστὴν ὕντα ξαυτοῦ" κἀκεῖνος τὸν ἀγῶνα 

πεποίηται. 

ΙΔΗΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1845 

Ο ΚΑ͂ΤΑ ΝΕΑΙΡΑ͂Σ ἍΟΓΙ͂ Οἱ. 

Πολλά με τὰ παρακαλοῦντα ἦν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, γράψα- 
σϑαν Νέαιραν τὴν γραφὴν ταυτηνὶ καὶ εἰσελθεῖν εἰς ὑμᾶς. παὶ 
γὰρ ἠδικήμεϑα ὑπὸ Στεφάνου μεγάλα καὶ εἰς κινδύνους τοὺς 
ἐσχάτους κατέστημεν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὅ τε κηδεστὴς καὶ ἐγὼ καὶ ἡ 5 
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3 3 κ [2 ἀδελφὴ καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἐμή" ὥστ᾽ οὐχ ὑπάρχων, ἀλλὰ τιμωρού- 
3 - - . μ Ὁ ΄ 

μενος ἀγωνιοῦμαν τὸν ἀγῶνα τουτονί. τῆς γὰρ ἔχϑρας πρότερος 
4 ΦΈσιν, εν διε αν. δ ΄ » ᾿ » , 

οὗτος ὑπῆρξεν, οὐδὲν ὑφ᾽ ἡμῶν πώποτε οὔτε ἔργῳ οὔτε λόγῳ 
»Ἥ - ς 10 χακὸν παϑών. βούλομαι δ᾽ ὑμῖν προδιηγήσασϑαι πρῶτον, ἃ 

» - ΄ ᾽ 

πεπόνϑαμεν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα μᾶλλόν μοι συγγνώμην ἔχητε ἀμυ- 

νομένῳ, καὶ ὡς εἰς ἐσχάτους κινδύνους κατέστημεν περί τε τῆς 
κ᾿ » ΄ - 

πατρίδος καὶ περὶ ἀτιμίας. ψηφισαμένου γὰρ τοῦ δήμου τοῦ 
3 » 3 

15 “ϑηναίων ᾿ϑηναῖον εἶνον Πασίωνα καὶ ἐκγόνους τοὺς ἐκείνου 
ς ς διὰ τὼς εὐεργεσίας τὰς εἰς τὴν πόλιν, ὁμογνώμων καὶ ὃ πατὴρ 

»"ν »" “ - Ἧς» , 

ἐγένετο ὁ ἐμὸς τῇ τοῦ δήμου δωρεᾷ, καὶ ἔδωκεν ᾿Δπολλοδώρῳ, 
- Ξ - 5 , δ - Α ; ᾿ 

τῷ υἱεῖ τῷ ἐκείνου, ϑυγατέρα μὲν αὐτοῦ, ἀδελφὴν δὲ ἐμὴν, ἐξ 
αι “5 “» - 9, - » 3 

50 ἧς ᾿ἡπολλοδώρῳ οἱ παῖδές εἰσιν. ὄντος δὲ χρηστοῦ τοῦ ᾽4πολ- 
΄ , ἕ ἐἑ 53 ι ᾿ “᾽ν ᾿ 4 δι ον, Ὁ“ 

λοδώρου περί τε τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν καὶ περὶ ἡμᾶς ἅπαν- 
ἈΠ ΞΎΝΝ Ξ τας, καὶ ἡγουμένου τῇ ἀληϑείᾳ οἰκείους ὄντας καὶ κοινωνεῖν 

1846 ΄ ὙΠ 0 ΝΣ ΤΙ ε Ε γ᾽ ι παντῶν τῶν ὑντῶν, ἔλαβον καὶ ἐγὼ γυναῖκα, ᾿“Δπολλοδώρου μὲν 
-" - [ ϑυγατέρα, ἀδελφιδῆν δ᾽ ἐμαυτοῦ. προεληλυϑύτος δὲ χρόνου λαγ- 

,ὔ , 3 

χᾶνεν βουλεύειν ᾿Απολλόδωρος. δοκιμασϑεὶς δὲ καὶ ὀμόσας τὸν. 
 ὰ “- - . 

5 νόμιμον ὕρκον, συμβάντος τῇ πόλει παιροῦ τοιούτου καὶ πολέ- 
Φ.)4) Ἵ ᾿ - «φᾳΡ “ . μου, ἐν ᾧ ἣν 1] πρατήσασὶν ὑμῖν μεγίστοις τῶν “Ελλήνων εἶναι. 

3 ᾿ - ποὺ ἀναμφισβητήτως τά τε ὑμέτερα αὐτῶν κεκομίσϑαι καὶ κατα- 
- -“ 

πεπολεμηκέναι Φίλιππον, 1] ὑστερήσασι τῇ βοηϑείᾳ καὶ προε- 
΄ “ Υ μένοις τοὺς συμμάχους, δι᾿ ἀπορίαν χρημάτων καταλυϑέντος 

" 3 ΕἸ «ὦ “ 

10 τοῦ στρατοπέδου, τούτους τ΄ ἀπολέσαι καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν 
9 [-Ὶ - ΄ »" 

ἀπίστους εἶναι δοκεῖν καὶ κινδυνεύειν περὶ τῶν ὑπολοίπων, περί 
’ Ἷ τε. ημνου καὶ ΓΙμβρου καὶ Σχύρου καὶ Χεῤδονήσου, καὶ μελ- 

’ ᾿ -»" ᾿ ᾽ . Ν λοντῶν στρατεύεσϑαν ὑμῶν πανδημεὶ εἴς τε Εὔβοιαν καὶ εἰς 
» “- ΄ “ » [, 

15 Ολυνϑον, ἔγραψε ψήφισμα ἐν τῇ βουλῇ ᾿Δἀπολλόδωρος βουλεύων 
ᾷ-Ὄ Κ᾽ 4 « » 

καὶ ἐξήνεγκε προβούλευμα εἰς τὸν δῆμον, λέγων διαχειρυτονῆσαι 
Ἁ -» “ δ ΄ Ἑ » ι 

τὸν δῆμον, εἴτε δοκεῖ τὰ περιόντα χρήματα τῆς διοικήσεως στρα- 
κ -" » 4 ᾿ΨΗ͂Ν, τιωτίκὰ εἶναι, εἴτε θεωρικὰ, κελευόντων μὲν τῶν νόμων, ὅπό- 
ΣῈ 5 ν 

90 τῶν πόλεμος ἢ, τὰ περιόντα χρήματα τῆς διοικήσεως στρατιω- 
ΠΩΣ φγὰ Ρ. Ξ: ᾿ὰ τικὰ εἶναιν κύριον δ᾽ ἡγούμενος δεῖν τὸν δῆμον εἶναι. περὶ τῶν 

Ψ' ι᾽ι7΄ῃ-Ὁ»ᾺΆ κ᾿ ,« παν 9 Ἁ Α κ 

αὐτοῦ ὁ τι αν βούληται πρᾶξαι, ὀμωμοκὼς δὲ τὰ βέλτιστα συμ- 
-" - χ - ὔ - βουλεύσειν τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων, ὡς ὑμεῖς πάντες ἐμαρτυ- 

΄ » -» κ᾽ ᾿ ὩΣ 
25 φήσατε ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. γενομένης γὰρ τῆς διαχειροτονίας,. 

3 Ε , δ »Ξ - , ΄ οὐδεὶς ἀντεχειοοτύνησεν, ὡς οὐ δεῖ τοῖς χρήμασι τούτοις στρα- 
-»" "» - ΄ τιωτικοῖς χρῆσθαι. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν, ἐάν που λόγος γένηται; 

᾿] ΄ [ω - σ Π ᾿ Ἁ »Ὡς-ς ’ παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, ὡς τὰ βέλτιστα εἰπὼν ἄδικα πάϑοι: 
- 3 Ϊ ΄ ἝΞ Ἁ 2 

1847 τῷ οὖν ἐξαπατήσαντι τῷ λόγῳ τοὺς δικαστὰς δίκαιον ὀργίξζε- 
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σϑαι, οὐ τοῖς ἐξαπατηϑεῖσι. γραψάμενος γὰρ παρανόμων τὸ 

«ήφισμα Στέφανος οὑτοσὶ καὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸ δικαστήῤιον ἐπὶ 
διαβολῇ, ψευδεῖς μάρτυρας παρασχόμενος καὶ ἔξω τῆς γραφῆς 5 

πολλὰ κατηγορῶν, εἷλε τὸ ψήφισμα. καὶ τοῦτο μὲν εἰ αὐτῷ 
ἐδόκει, διαπράξασθαι, οὐ χαλεπῶς ἐφέρομεν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περὶ 
τοῦ τιμήματος ἐλάμβανον τὴν ψῆφον οἵ δικασταὶ, δεομένων 
ἡμῶν συγχωρῆσαι, οὐκ ἤϑελεν, ἀλλὰ πεντεκαίδεκα ταλάντων 10 
ἐτιμᾶτο, ἵνα ἀτιμώσειεν αὐτὸν καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐκείνου 
καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν καὶ ἡμᾶς ἅπαντας εἰς τὴν ἐσχάτην 
ἀπορίαν καταστήσειε καὶ ἔνδειαν ἁπάντων. ἡ μὲν γὰρ οὐσία οὐδὲ 
τριῶν ταλάντων πάνυ τι ἦν, ὥστε δυνηϑῆναν ἐκτῖσαι το- 15 
σοῦτον ὄφλημα. μὴ ἐκτισϑέντος δὲ τοῦ ὀφλήματος ἐπὶ τῆς ἐν- 
νάτης πρυτανείας, διπλοῦν ἔμελλεν ἔσεσϑαι τὸ ὄφλημα καὶ ἐγ- 

γραφήσεσϑαι ᾿“πολλύδωρος τριάκοντα τάλαντα ὀφείλων τῷ δὴη- 
μοσίῳ. ἐγγεγοαμμένου δὲ τῷ δημοσίῳ, ἀπογραφήσεσϑαι ἔμελλεν 90 

3 ὑπάρχουσα οὐσία ᾿Απολλοδώρῳ δημοσίω εἶναι, πραϑείσης δ᾽ 
αὐτῆς, εἰς τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν καταστήσεσθαι καὶ αὐτὸς καὶ 

παῖδες οἵ ἐκείνου καὶ γυνὴ καὶ ἡμεῖς ἅπαντες. ἔτι δὲ καὶ ἡ 
ἑτέρα ϑυγάτηρ ἀνέκδοτος ἤμελλεν ἔσεσϑαι. τίς γὰρ ἄν ποτε παρ᾽ 35 
ὀφείλοντος τῷ δημοσίῳ καὶ ἀποροῦντος ἔλαβεν ἄπροικον; οὐκ- 
οὖν τηλικούτων κακῶν αἴτιος ἡμῖν πᾶσιν ἐγίγνετο οὐδὲν πώ- 
ποτε ὑφ᾽ ἡμῶν ἠδικιμιένος. τοῖς μὲν οὖν δικασταῖς τοῖς τότε 
διπάσασι πολλὴν χάριν κατά γε τοῦτο ἔχω, ὅτι οὐ περιεῖδον 1548 
αὐτὸν ἀναρπασϑέντα, ἀλλ᾽ ἐτίμησαν ταλάντου, ὥστε δυνηϑῆναι 
ἂν ἐκτῖσαι μόλις" τούτῳ δὲ δικαίως τὸν αὐτὸν ἔρανον ἐνεχει- 
ρήσαμεν ἀποδοῦναι. καὶ γὰρ οὐ μύνον ταύτῃ ἐζήτησεν ἀνελεῖν 
ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πατρίδος αὐτὸν ἠβουλήϑη ἐκβαλεῖν. ἐπε- 5 
ψέγκας γὰρ αὐτῷ αἰτίαν ψευδῆ, ὡς ὦφλε τῷ δημοσίῳ ἐκ πέντε 
καὶ εἴκοσιν ἐτῶν, ὡς ᾿Αφίδναζέ ποτε ἀφικόμενος ἐπὶ δραπέτην 
αὑτοῦ. ζητῶν πατάξειε γυναῖκα, καὶ ἐκ τῆς πληγῆς τελευτήσειεν 
ἡ ἄνθρωπος, παρακελευσάμενος. ἀνθρώπους δούλους καὶ καὶ 10 
τασκευώσας, ὡς Κυρηναῖοι εἴησαν, προεῖπεν αὐτῷ ἐπὶ Παλλα- 

δίῳ φόνου. καὶ ἔλεγε τὴν δίκην Στέφανος οὑτοσὶ, διομοσάμε- 
ψος, ὡς ἔκτεινεν ᾿Αἀπολλύδωρος τὴν γυναῖκα αὐτοχειρίᾳ, ἐπα- 
ρώμενος ἐξώλειαν αὐτῷ καὶ γένει καὶ οἰκίᾳ᾽ ἐπαρασάμενος ἃ 15 
οὔτε; ἐγένετο, οὔτε εἶδεν, οὔτε ἤκουσεν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἀν- 
ϑρώπων. ἐξελεγχϑεὶς δ᾽ ἐπιορκῶν καὶ ψευδῆ αἰτίαν ἐπιφέρων, 

καὶ καταφανὴς γενύμενος μεμισϑωμένος ὑπὸ Κηφισοφῶντος καὶ 

᾿Απολλοφάνους, ὥστ᾽ ἐξελώσαν ᾿Απολλύδωρον. ἢ ἀτιμῶσαι, ἀρ- 30 
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γύριον εἰληφὼς, ὀλίγας ψήφους μεταλαβὼν ἔκ πεντακοσίων ἀν- 
δρῶν, ἀπῆλϑεν ἐπιωρκπηκὼς καὶ δύξας πονηρὸς εἶναι. σποπεῖτα 

δὴ αὐτοὶ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ἐκ τῶν εἰκότων λογιξόμενοι πρὸς 

25 ὑμᾶς αὐτοὺς, τί ἂν ἐχρησάμην ἐμαυτῷ καὶ τῇ γυναικὶ καὶ τῇ 

ἀδελφῇ, εἴ τι ᾿Δπολλοδώρῳ συνέβη παϑεῖν ὧν Στέφανος οὑτοσὶ 
ἐπεβούλευσεν αὐτῷ ἢ ἐν τῷ προτέρῳ ἢ ἐν τῷ ὑστέρῳ ἀγῶνι, 
ἢ ποίᾳ αἰσχύνῃ οὐκ ἂν καὶ συμφορᾷ περιπεπτωκὼς ἦν. παρα- 

1849 καλούντων δή μὲ ἁπάντων, ἰδίᾳ προσιύντων ἐμοὶ, ἐπὶ τιμωρίαν 
τρέπεσϑαι ὧν ἐπάϑομεν ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὀνειδιζόντων μοι ἀναν- 

δρότατον ἀνθρώπων εἶναι, εἰ οὕτως οἰκείως ἔχων τὰ πρὸς τού- 

5 τους μὴ λήψομαι δίκην ὑπὲρ ἀδελφῆς καὶ κηδεστῶν καὶ ἀδελ- 
φιδῶν καὶ γυναικὸς ἐμαυτοῦ, μηδὲ τὴν περιφανῶς εἰς τοὺς: ϑεοὺς 

ἀσεβοῦσαν παὶ εἰς τὴν πόλιν ὑβρίζουσαν καὶ τῶν νόμων κατα- 

φρονοῦσαν τῶν ὑμετέρων εἰσαγαγὼν εἰς ὑμᾶς καὶ ἐξελέγξας τῷ 
λόγῳ, ὡς ἀδικεῖ, κυρίους καταστήσω ὅ τι ἂν βούλησϑε χρῆ- 

10 σϑαι αὐτῇ, καὶ δὴ, ὥσπερ Στέφανος οὑτοσὶ ἐμὲ ἀφήρητο τοὺς 

οἰκείους παρὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ ὑμέτερα, οὕτω 
καὶ ἐγὼ τοῦτον ἥκω ἐπιδείξων εἰς ὑμᾶς ξένῃ μὲν γυναικὶ συν- 
οἰκοῦντα παρὰ τὸν νόμον, ἀλλοτρίους δὲ παῖδας εἰσαγαγόντα 

15 εἴς τε τοὺς φράτορας καὶ εἰς τοὺς δημότας, ἐγγυῶντα δὲ τὰς 
τῶν ἑτέρων ϑυγοτέρας ὡς αὑτοῦ οὔσας, ἠσεβηκότα δ᾽ εἰς τοὺς 

ϑεοὺς, ἄκυρον δὲ ποιοῦντα τὸν δῆμον τῶν αὑτοῦ, ἄν τινα 
βούληταν πολίτην ποιήσασϑαι. τίς γὰρ ἂν ἔτι παρὰ τοῦ δήμου 

90 ζητήσειε λαβεῖν δωρεὰν μετὰ πολλῶν ἀναλωμάτων καὶ πραγμα- 
τείας πολίτης μέλλων ἔσεσϑαι, ἐξὸν παρὰ Στεφάνου ἀπ᾽ ἐλάτ- 
τονος ἀναλώματος, εἴγε τὸ αὐτὸ τοῦτο γενήσεται αὐτῷ; ἃ μὲν 
οὖν ἐγὼ ἀδικηϑεὶς ὑπὸ Στεφάνου πρότερος ἐγραψάμην τὴν γρα- 

95 φὴν ταύτην, εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς. ὡς δ᾽ ἐστὶ ξένη Νέαιρα αὕτη, 
καὶ συνοικεῖ Στεφάνῳ τούτῳ, καὶ πολλὰ παρανενόμηκεν εἰς τὴν 
στόλιν, ταῦτ᾽ ἤδη δεῖ μαϑεῖν ὑμᾶς. δέομαι οὖν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες 
δικασταὶ, ἅπερ ἡγοῦμαι προσήκειν δεηϑῆναι νέον τε ὄντα καὶ 
ἀπείρως ἔχοντα τοῦ λέγειν, συνήγορόν μὲ κελεῦσαι καλέσαι τῷ 
ἀγῶνι τούτῳ ᾿ἀπολλόδωρον. καὶ γὰρ πρεσβύτερός ἐστιν, ἢ ἐγὼ, 

1850 καὶ ἐμπειροτέρως ἔχει τῶν νόμων, καὶ ἠδίκηται ὑπὸ Στεφάνου 

τουτουΐ, καὶ μεμέληκεν αὐτῷ περὶ τούτων. ἁπάντων ἀκριβῶς, 
ὥστε παὶ ἀνεπίφϑονον αὐτῷ εἶναι τιμωρεῖσϑαι τὸν ὑπάρξαντα, 

5 δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας τὴν ἀκρίβειαν ἀκούσαντας 

τῆς τε κατηγορίας καὶ τῆς ἀπολογίας οὕτως ἤδη τὴν. ψῆφον 
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φέρειν ὑπέρ τὲ τῶν ϑεῶν καὶ τῶν νύμων καὶ τοῦ δικαίου καὶ 
ὑμῶν αὐτῶν, 

ΣΥΝΕ ΛΟΡΙΝ αἱ 

Ὑ μὲν ἠδικημένος, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὑπὸ Στεφάνου 10 
ἀναβέβηκα κατηγορήσων Νεαίρας ταυτησὶ, Θεύμνηστος εἴρηκε 

πρὸς ὑμᾶς. ὡς δ᾽ ἐστὶ ξένη Νέαιρα αὕτη καὶ παρὰ τοὺς νό- 

μους συνοικεῖ Στεφάνῳ τούτῳ, τοῦτο ὑμῖν βούλομαι σαφῶς 
ἐπιδεῖξαι. πρῶτον μὲν οὖν τὸν νόμον ὑμῖν ἀναγνώσεται, καϑ᾽ 15 
ὃν τήν τὲ γραφὴν ταυτηνὶ Θεύμνηστος ἐγράψατο καὶ ὃ ἀγὼν 
οὗτος εἰσέρχεται εἰς ὑμᾶς. 

ΝΟΜΜΟΣ. 

Ἐὰὄ δὲ ’ Ἄξων" Ὡ- , 2) ΑΨΩ͂ ὅγιν » 
ὧν δὲ ξένος ἀστῇ συνοικῇ τέχνῃ 1) μηχανῇ ἡτινιοῦν, γρα- 

Ἁ 2 Ὁ 

φέσϑω πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας ᾿Αϑηναίων ὁ βουλόμενος, οἷς 
" ᾿ δ τα κὁ , Α ΕΣ ᾿ δ διὰ 3 -" 

ἔξεστιν. ἐὰν δὲ ἁλῶ, πεπράσϑω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ, 20 

ποὺ τὸ τρίτον μέρος ἔστω τοῦ ἑλόντος. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐὰν ξένη 
»" ᾽ »" - ᾿ - ἈξςῚ Π δ ον - ᾿ -"» 

τῷ) ΔΡΥΘᾺ συνοικῇ; κατὰ ταυτῶ, καὶ ὁ συνοικῶν τῇῃ ξένῃ τη 
δ ’ , 
ἁλούσῃ οφειλέτω χιλίας δραχμᾶς. 

Τοῦ μὲν νόμου τοίνυν ἀκηκύατε, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, ὃς 95 
᾽ - ᾿ , »"Ἕ 23 ν “ 3 οΑ ᾿ 3 " ΕῚ 

οὐκ ἐᾷ τὴν ξένην τῷ ἀστῷ συνοιεῆν οὐδὲ τὴν ἀδτὴν τῷ ξένῳ 
3 »" , -» »" 4 

οὐδὲ παιδοποιεῖσϑαι τέχνῃ οὐδὲ μηχανῇ οὐῥεμνᾷ, ἐὰν δέ τις παρὰ 
»" " ,] -" Ἁ Ἁ 

ταῦτα ποιῇ, γραφὴν πεποίηκε κατ αὐτῶν εἶναν πρὺς τοὺς ϑεσμο- 
“δὲ , Φ «ν ΜΝ κ -" ’ . μ}} λ - - ϑ 1851 

ἕτας, κατὰ τε τοῦ ξένου καὶ τῆς ξένης" κἂν ἁλῷ, πεπρᾶσϑαι 1.8. 
΄ δ Φ ᾽ .--, ᾿ ἰχή “ας 3... δ᾽ δἡ , 

πελεῦει. ὡς οὖν ἔστι ξένη Νέαιρα αὑτὴ, τοῦϑ' υμῖν βούλομαι 

ἐξ ἀρχῆς ἀκριβῶς ἐπιδεῖξαι. ἑπτὰ γὼρ ταύτας παιδίσκας ἐκ μι- 
ρῶν παιδίων ἐκτήσατο Νικαρέτη, Χαρισίου μὲν οὖσα τοῦ 
᾿Ηλείου ἀπελευϑέρα, “Ἱππίου δὲ, τοῦ μαγείρου τοῦ ἐκείνου, 5 
γυνή. δεινὴ δὲ καὶ δυναμένη φύσιν μικρῶν παιδίων συνιδεῖν 
εὐπρεπῆ, καὶ ταῦτα ἐπισταμένη ϑρέψαι καὶ παιδεῦσαι ἐμπείρως, 
τέχνην ταύτην κατεσκευασμένη καὶ ἀπὸ τούτων τὸν βίον συνει- 

- 3 

λεγμένη, προσειποῦσα [δ᾽] αὐτὰς ὀνόματι ϑυγατέρας, ἵν᾽ ὡς 10 

μεγίστους μισϑοὺς πράττοιτο τοὺς βουλομένους πλησιάζειν αὖὐ- 
ταῖς, ὡς ἐλευϑέραις οὔσαις, ἐπειδὴ τὴν ἡλικίαν ἐκαρπώσατο 
αὐτῶν ἑκάστης, συλλήβδην καὶ τὰ σώματα ἀπέδοτο ἁπασῶν, 

»" 3 

ἑπτὰ οὐσῶν, ᾿Αντίαν, καὶ Στρατόλαν, καὶ ᾿Αριστύκλειαν, καὶ 15 , : : 
“Μετάνειραν, καὶ Φίλαν, καὶ ᾿Ισϑμιάδα, καὶ Νέαιραν ταυτηνί. 
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ἣν μὲν. οὖν ἕκαστος αὐτῶν ἐκτήσατο, καὶ ὡς ὌΝ 

τοῦϑ᾽ ὑμῖν βούλομαι πάλιν ἐπανελθεῖν. Δυσίας 
25 στὴς, υρήντφις, δῇ ὧν ἐφαθτὴδ᾽ ἡμιεύμν κ᾿ 

τὰ μὲν ἄλλα δυωλθμωτω τὴν κεκτημένην. αὐ 

δ᾽ ἂν εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ τὰ μυστήρια ῥμηρο. 
πρὸς αὐτὴν τὴν ἄνϑρωπον. χάριν καταϑήσεσϑι 

1853 τῆς Νικαρέτης ἐλϑεῖν εἰς τὰ μυστήρια ἄγουσαν ̓ 
ραν, ἵνα μυηϑῇ, καὶ αὐτὸς ὑπέσχετο μυήσειν. ἃ 
αὐτὸς ὃ “υσίας εἰς μὲν τὴν αὑτοῦ οἰκίαν οὐκ εἰσ 

5 νόμενος τήν τε γυναῖκα, ἣν εἶχε, Βραχύλλου μὲ 

ματι, νεωτέρα δὲ οὖσα διὼ τὸ μήπω τὴν ἡλικίαν ὑιώνρυίμα 

ναι. ὡς οὖν ἀληϑῆ βου ρας ὅτι Νιπαρέτησι ἦν, ΜᾺ μα τετταᾷ, ̓ 

ΜΑΡΤΥΡΙΑἁΑ͂. 

Φιλόστρατος Διονυσίου. Κολωνῆϑεν μὲ 
ραν Νικαρέτης οὖσον, ἧσπερ καὶ Μετάνειρα, 

τάγεσϑαι παρ᾽ αὐτῷ, ὅτε εἰς τὰ μυστήρια ἐπεδή͵ 
40 ρίνϑῳ οἰκοῦσαι, “καταστῆσαι δὲ αὐτὰς ὡς αὑτὸν 

Κεφάλου, φίλον ὅι ντα. ἑαυτῷ καὶ ἐπιτήδειον. Ἡνβα 
Πάλιν τοίνυν, ὦ ἄνδοεά ᾿Αϑηναῖοι » μετὰ ̓ 

Θετταλὸς ἔχον Νέαιραν. ταυτηνὶ ὀφικνεῖται, δεῦρο εἰς τὰ 

95 ϑήναια τὰ μεγάλα" συνηκολούϑει δὲ καὶ ἡ Νιπαρέτη. έν 
τήγοντο δὲ παρὰ Κτησίππῳ τῷ Γλαυκωνίδου τῷ Κυδαντίδῃ" καὶ 

συνέπινε καὶ συνεδείπνει ἐναντίον πολλῶν μέτῳ ἐμετὰ! ὡς ἂν 
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καλῶ. καί μοι κάλει Εὐφίλητον Σίμωνος Αἰξωνέα καὶ ᾿Αριστό-. 1858 
μαχοὸν Κριτοδήμου ᾿Αλωπεκῆϑεν. 

31.5.4) ΥΤΟΡΡΥ ΝΣ; 

Εὐφίλητος Σίμωνος «ἰξωνεὺς, ᾿Δριστόμαχος Κριτοδήμου 
᾿Δλωπεκῆϑεν μαρτυροῦσιν εἰδέναι Σῖμον τὸν Θετταλὸν ἀφικόμε- 5 
γον ᾿Αϑήναζε εἷς τὰ Παναϑήναια τὰ μεγάλα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
Ννικαρέτην καὶ Νέαιραν τὴν νυνὶ ἀγωνιζομένην, καὶ κατάγεσϑαν 

αὐτοὺς παρὰ Κτησίππῳ τῷ Τλαυκωνίδου, καὶ συμπίνειν μετ᾽ 
ϑ. " ἃς , Ἂ δ , Ξ ὝΝ. -» ἐ 

αὐτῶν Νέαιραν ὡς ἑταίραν οὐσαν, καὶ ἄλλων πολλῶν παρὸν- 10 

τῶν καὶ συμπινόντων παρὰ Κτησίππῳ. 
Μετὰ ταῦτα τοίνυν ἐν τῇ Κορίνϑῳ αὐτῆς ἐπιφανῶς ἐργα- 

ζομένης καὶ οὔσης λαμπρᾶς ἄλλοι τε ἐρασταὶ γίγνονται καὶ ΞΞε- 
, ο , ΠΩ ΝΆ. ᾿ ι ᾽ 

φοκλείδης ὁ ποιητὴς καὶ “Ἵππαρχος ὁ ὑποκριτὴς, καὶ εἶχον αὖ- 15 

τὴν μεμισϑωμένοι. καὶ ὅτε ἀληϑῆ λέγω, τοῦ μὲν Ξενοκλείδου 
οὐκ ἂν δυναίμην ὑμῖν μαρτυρίαν παρασχέσϑαι" οὐ γὰρ ἐῶσιν 
αὐτὸν οἱ νόμοι μαρτυρεῖν. ὅτε γὰρ “ακεδαιμονίους ὑμεῖς ἐσώ- 

᾿ [κ ᾿] ΄ , ᾽ ι - ΄ 

ἕξετε πεισϑέντες ὑπὸ Καλλιστράτου, τότε ἀντειπὼν ἐν τῷ δήμῳ 20 

τῇδε τῇ βοηθείᾳ, ἐωνημένος τὴν πεντηκοστὴν τοῦ σίτου ἐν εἰρήνῃ, 
, δῖ , ᾿ " Ν ᾿ ᾿ , 

καὶ δέον αὐτὸν καταβάλλειν τὰς καταβολὰς εἰς τὸ βουλευτήριον κα- 

τὰ πρυτανείαν, καὶ οὔσης αὐτῷ ἀτελείας ἐκ τῶν νόμων, οὐκ ἐξελ- 
ϑὼν ἐκείνην τὴν στρατείαν, γραφεὶς. ὑπὸ Στεφάνου τούτου 90 

ἀστρατείας καὶ διαβληϑεὶς τῷ λόγῳ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἥλω καὶ 
΄ - 3 4 ΄ 

ἠτιμώϑη. καίτοι πῶς οὐκ οἴεσϑε δεινὸν εἶναι, εἰ τοὺς μὲν φύ- 

σει πολίτας καὶ γνησίως μετέχοντας τῆς πόλεως ἀπεστέρηκε τῆς 

παῤῥησίας Στέφανος οὑτοσὶ, τοὺς δὲ μηδὲν προσήκοντας βιά- 1854 
5 ᾿ 32 ἕξεται ᾿ΑΑϑηναίους εἶναι παρὰ πάντας τοὺς νόμους; τὸν δ᾽ “1π- 

παρχον αὐτὸν ὑμῖν χαλῶ καὶ ἀναγκάσω μαρτυρεῖν ἢ ἐξόμνυσϑαι. 
“ατὰ τὸν νόμον, 2) χλητεύσω αὐτόν. καί μοι κάλει “Ιππαρχον. 5. 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ͂: 

ἽὝΠππαρχος ᾿Αϑμονεὺς μαρτυρεῖ, Ξενοκλείδην καὶ αὐτὸν μι- 
σϑώσασϑαι Νέαιραν ἐν Κορίνϑῳ τὴν νῦν ἀγωνιζομένην ὡς 

ἑταίραν οὖσαν τῶν μισϑαρνουσῶν, καὶ συμπίνειν ἐν Κορίνϑῳ 
Νέαιραν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ Ξενοχλείδου τοῦ ποιητοῦ. 10 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν αὐτῆς γίγνονται ἐρασταὶ δύο, Τίμανο- 
οίδας τε ὁ Κορίνϑιος καὶ Εὐκράτης ὁ “Τευκάδιος. οἱ, ἐπειδή- 
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Δυνδεν ᾿- ; ϑολκ αν ἢ 
περ πολυτελὴς ἦν ἡ Νικαρέτη τοῖς ἐπιτάγμασιν ἀξιοῦσα τὰ καϑ' 
ς 5 ΄ δι ἘΞ - 

15 ἡμέραν ἀναλώματα ἅπαντα τῇ οἰκίᾳ παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν, κα- 
-»" κ -" »"» ῇ -» 

τατιϑέασιν αὐτῆς τιμὴν τριάκοντα μνᾶς τοῦ σώματος τῇ Νικαρέ- 
τη, καὶ ὠνοῦνται αὐτὴν παρ᾽ αὐτῆς νόμῳ πόλεως καϑάπαξ αὖ- 
τῶν δούλην εἶναι, καὶ εἶχον, καὶ ἐχρῶντο ὅσον ἠβούλοντο αὐτῇ 

90 χρόνον. μέλλοντες δὲ γαμεῖν προαγορεύουσιν αὐτῇ, ὅτι οὐ βούλον- 
ται αὐτὴν, σφῶν αὐτῶν ἑταίραν γεγενημένην, ὁρᾶν ἐν Κορίνϑῳ 
ἐργαζομένην οὐδ᾽ ὑπὸ πορνοβοσχῷ οὖσαν, ἀλλ᾽ ἡδέως ἂν αὖ- 

Ρ 3 “ Ἰμω 
τοῖς εἴη ἔλαττύν τὲ τἀργύριον πομίσασϑαι παρ᾽ αὐτῆς, ἢ κατέ- : Ἶ ᾿ 

95 ϑεσαν, καὶ αὐτὴν ταύτην ὁρᾷν τι ἀγαθὸν ἔχουσαν. ἀφιέναε 
οὖν αὐτῇ ἔφασαν εἰς ἐλευϑερίαν χιλίας δραχμὰς, πεντακοσίας 

2 -" “- -“ 

ἑκάτερος, τὰς δ᾽ εἴκοσι μνᾶς ἐκέλευον αὐτὴν ἐξευροῦσαν αὐτοῖς 
ΓἋ » 3 4: 3 [ 4 Ψ; ΄ - ᾽ 
ἀποδοῦναι. ἀκουσασα δ΄ αὕτη τοὺς λόγους τούτους τοῦ τε Εύ- 

εἰ 58 Ἕ ᾿ - , ΄ " ι ΡΨ 
δϑθπράτους καὶ τοῦ Τιμανορίδου μεταπέμπεταν εἰς τὴν Κόρινϑον 

ἄλλους τε τῶν ἐραστῶν τῶν γεγενημένων αὐτῇ καὶ Φρυνίωνα 
τὸν Παιανιέα, Δήμωνος μὲν ὄντα υἱὸν, Ζημοχάρους δὲ ἀδελφὸν, 
3 -" ᾿ ι . ' .. ἢ ’ ὝΨῃΕ  Ὑ δ “ ἀσελγῶς δὲ καὶ πολυτελῶς διάγοντα τον βίον, ὡς υμῶν οἱ πρεσβυ- 

5. τεροι μνημονεύουσιν. ἀφικομένου δ᾽ ὡς αὐτὴν τοῦ Φρυνίωνος, λέ- 
-Ἁ ν ΟῚ ᾿ «ι αι ᾿ 3. .Ἀ [κέ γ ΄ 
7ει πρὸς αὕτον τους λόγους, οὐς εἶπον πρὸς αὑτὴν ὁ τε Ἑωπρατῆς 

. δ , “νὰ ἜἌΡΟΒΝΣ ΒΚΟμ," [Ἢ λνεῦν ἀγ 
καὶ ο Τιμανορίδας, καὶ δίδωσιν αὐτῷ τἀργύριον, ὁ παρὰ τῶν ἄλλων 

ἐραστῶν ἐδασμολόγησεν ἔρανον εἰς τὴν ἐλευϑερίαν συλλέγουσα, 
10 καὶ εἴ τι ἄρα αὐτὴ περιεποιήσατο, καὶ δεῖται αὐτοῦ προσϑέντα 

τ : -» “- 3 
τὸ ἐπίλοιπον, οὐ προσέδει εἰς τὰς εἴχοσι μνᾶς, καταϑεῖναι αὖ- 

τῆς τῷ τε Εὐκράτῃ καὶ τῷ Τιμανορίδῃ, ὥστε ἐλευϑέραν εἶναι. 
» 3. ν ἄσμενος δ᾽ ἀκούσας ἐκεῖνος τοὺς λόγους τούτους αὐτῆς καὶ λα- 

3 » - »" 

15 βὼν τἀργύριον, ὃ παρὰ τῶν ἐραστῶν τῶν ἄλλων εἰσηνέχϑη αὖ- 
“ ι " ᾿ ᾿ Ἄ ΩΝ , 3. «ὡς , τῇ ; καὶ προσϑεὶς τὸ ἐπίλοιπον αὐτὸς κατατίϑησιν αὐτῆς τὰς 

εἴκοσι μνᾶς τῷ τε Εὐκράτῃ καὶ τῷ Τιμανορίδῃ ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ 
3 τ » - καὶ ἐφ᾽ ᾧ ἐν Κορίνϑῳ μὴ ἐργάζεσθαι. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑὴ 

20 λέγω, τοῦτον ὑμῖν τὸν παραγενόμενον μάρτυρα καλῶ. καί μὸε 
΄ 

κάλει Φίλαγρον ΙΜελιτέα. 

ΠΡ ΨΥΡΝ, 

Φίλαγρος ἹΜελιτεὺς μαρτυρεῖ παρεῖναι ἐν Κορίνϑῳ, ὅτε 
Φρυνίων, ὃ 4Ζημοχάρους ἀδελφὸς, κατετίϑεν εἴκοσι μνᾶς ἸΝεαί- 

35 θας τῆς νῦν ἀγωνιζομένης 11 μανονίδῳ τῷ Κορινϑίῳ καὶ Εὐ- 
πράτῃ τῷ “Δευκαδίῳ, καὶ καταϑεὶς τὸ ἀργύριον ὥχετο ὌΡΕΝ 

᾿᾿ϑήναξε Νέαιραν. 
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᾿αφικόμενος τοίνυν δεῦρο ἔχων αὐτὴν ἀσελγῶς καὶ προπε- 
τῶς ἐχρῆτο αὐτῇ. καὶ ἐπὶ τὰ δεῖπνα ἔχων αὐτὴν πανταχοῖ ἐπο- 

φεύετο, ὅπου πίνοι, ἐκώμαξέ τ᾽ ἀεὶ μετ᾽ αὐτοῦ, συνῆν τ᾽ ἐμφανῶς 1856 
ὁπότε βουληϑείη πανταχοῦ, φιλοτιμίαν τὴν ἐξουσίαν πρὸς τοὺς 
ὁρῶντας ποιούμενος. καὶ ὡς ἄλλους τε πολλοὺς ἐπὶ κῶμον 

ἔχων ἦλϑεν αὐτὴν καὶ ὡς Χαβοίαν τὸν Αἰξωνέα, ὅτε ἐνίκα ἐπὶ ὁ 
Σωκρατίδου ἄρχοντος τὰ Πύϑια τῷ τεθρίππῳ, ὃ ἐπρίατο παρὰ 
τῶν παίδων τῶν Μίτυος τοῦ ᾿ΔΑργείου, καὶ ἥκων ἐκ Δελφῶν 
εἱστία τὰ ἐπινίκια ἐπὶ Κωλιάδι. καὶ ἐκεῖ ἄλλοι τε πολλοὶ συνε- 
γίνοντο αὐτῇ μεϑυούσῃ, χαϑεύδοντος τοῦ Φρυνίωνος, καὶ οἵ 10 

διάκονοι οἵ Χαβρίου τράπεζαν παραϑέμενοι. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀλη- 
ϑῆ λέγω, τοὺς ὁρῶντας ὑμῖν καὶ παρύντας μάρτυρας παρέξομαι. 
καί μοι κάλεε Χιωνίδην Ξυπεταιῶνα καὶ Εὐϑετίωνα Κυδαϑη- 

ναιέα. 

ἢ δ ΟΡ ῺΩΒ 15 

“Χιωνίδης Ξυπεταιὼν, Εὐϑετίων Κυδαϑηναιεὺς μαρτυροῦσι 

φληϑῆναι ὑπὸ Χαβρίου ἐπὶ δεῖπνον, ὅτε τὰ ἐπινίκια εἴστία Χα- 
βρίας τῆς νίκης τοῦ ἅρματος, καὶ εἰστιᾶσϑαι ἐπὶ Κωλιάδι, καὶ, 
εἰδέναι Φρυνίωνα παρόντα ἐν τῷ δείπνῳ τούτῳ ἔχοντα Νέαιραν 90 
τὴν νυνὶ ἀγωνιζομένην, καὶ καϑεύδειν σφᾶς αὐτοὺς καὶ Φρυ- 
νίωνα καὶ Νέαιραν, καὶ αἰσϑάνεσϑαν αὐτοὶ ἀνισταμένους τῆς 

γυχτὸς πρὸς Νέαιραν ἄλλους τε καὶ τῶν διακόνων τινὰς, οδ 

ἦσαν Χαβρίου οἰκέται. 
᾿Επειδὴ τοίνυν ἀσελγῶς προὐπηλακίζετο ὑπὸ τοῦ Φρυνίω- φ5 

γος καὶ οὐχ, ὡς ᾧετο, ἠγαπᾶτο, οὐδ᾽ ὑπηρέτει αὐτῇ ἃ ἐβού- 
λετο, συσκευασαμένη αὐτῷ τὰ ἐκ τῆς οἰκίας, καὶ ὅσα ἦν αὐτῇ 
ὑπ᾽ ἐκείνου περὶ τὸ σῶμα κατεσκευασμένα ἱμάτια καὶ χρυσία, 
καὶ ϑεραπαίνας δύο, Θρῶτταν καὶ Κοκκαλίνην, ἀποδιδράσκει εἰς 1957 

Μέγαρα. ἦν δὲ ὃ χρόνος οὗτος, ᾧ ᾿Αστεῖος μὲν ἦν ἄρχων 
᾿Αϑήνῃσιν, ὃ καιρὸς δὲ, ἐν ᾧ ἐπολεμεῖϑ᾽ ὑμεῖς πρὸς τοὺς 4α- 
πεδαιμονίους τὸν ὕστερον πόλεμον. διατρέψασα δ᾽ ἐν τοῖς ἴε- 6 
γάροις δύο ἔτη, τόν τ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αστείου ἄρχοντος καὶ ᾿Δλκισϑένους 
ἐνιαυτὸν, ὡς αὐτῇ ἡ ἀπὸ τοῦ σώματος ἐργασία οὐχ ἱκανὴν 
εὐπορίαν παρεῖχεν, ὥστε διοικεῖν τὴν οἰκίαν, πολυτελὴς δ᾽ ἦν, 
οὗ Μεγαρεῖς δ᾽ ἀνελεύϑεροι καὶ μικρολύγοι, ξένων δὲ οὐ πάνυ 
ἐπιδημία ἦν αὐτόϑι διὰ τὸ πόλεμον εἶναι καὶ τοὺς Μεγαρέας 10 
λακωνίζειν, τῆς δὲ ϑολάττης ὑμᾶς ἄρχειν) εἰς δὲ τὴν Κόριν- 
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ὃ 3 “ ἷὕ ὁ »-" “ ᾿ ον οὐκ ἐξῆν αὐτῇ ἐπανελϑεῖν διὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπηλλάχϑαι 
ἀπὸ τοῦ Πυκράτους καὶ τοῦ Τιμανορίδου, ὥστ᾽ ἐν Κορίνϑῳ 

16 μὴ ἐργάζεσϑαι, ὡς οὖν γίγνεται ἡ εἰρήνη ἡ ἐπὶ Φρασικλείδου 
“ τὰ δ: ΄ ΘΜ , , . 
ἄρχοντος καὶ ἡ μάχη ἡ ἐν Δεύκτροις Θηβαίων καὶ “ακεδαιμο- 

νίων, τότ᾽ ἐπιδημήσαντα Στέφανον τουτονὶ εἷς τὰ Μέγαρα καὶ 
καταγόμενον ὡς αὐτὴν, ἑταίραν οὖσαν, καὶ πλησιάσαντα αὐτῇ, 

90 διηγησαμένη πάντα τὰ πεπραγμένα καὶ τὴν ὕβριν τοῦ Φρυνίω- 
» - 32 -" » 

νος καὶ ἐπιδοῦσα ἃ ἐξῆλϑεν ἔχουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ἐπιϑυμοῦσα 
μὲν τῆς ἐνθάδε οἰπήσεως, φοβουμένη δὲ τὸν Φρυνίωνα διὰ 

" δ , Χ 3: : »Ὁ Θ.. εἰν δὲ ἰέ [λ Ζ, ᾿ Ν τὸ ἠδικηχέναι μὲν αὐτὴν, ἐκεῖνον δὲ ὀργίλως ἔχειν αὐτῇ, σοβα- 
» »" 3 -» Α , Ψ 

45 ρὸν δὲ καὶ ὀλίγωρον εἰδυῖα αὐτοῦ τὸν τρόπον ὄντα, προΐστα- 
ται Στέφανον τουτονὶ αὑτῆς. ἐπάρας δὲ αὐτὴν οὗτος ἐν τοῖς 
Μεγάροις τῷ λόγῳ καὶ φυσήσας, ὡς πλαύσοιτο ὃ Φρυνίων, εἶ 
χ δ, , Ἃ Α » ϑνς αὶ δ, ΄ »“: ὄψαιτο αὐτῆς, αὐτὸς δὲ γυναῖκα αὐτὴν ἕξων τούς τε παῖδας 

ϑδϑτοὺς ὄντας αὐτῇ τότε εἰσάξων εἰς τοὺς φράτορας, ὡς αὑτοῦ 
᾿, , ᾿ ΄ 5 “ ᾿ 2 , 3 , 3 

ὄντας, καὶ πολίτας ποιήσων, ἀδικήσεν δὲ οὐδεὶς ἀνθρώπων, ἄφι- 
- » - 5 

κνεῖταν αὐτὴν ἔχων δεῦρο ἐκ τῶν Μεγάρων παὶ παιδία μετ 
5 αὐτῆς τρία, Πρόξενον χαὶ ᾿Δρίστωνα καὶ ϑυγατέρα, ἣν νυνὶ 
Φανὼ καλοῦσι. καὶ εἰσάγει αὐτὴν καὶ τὰ παιδία εἰς οἰκίδιον, 
ὃ ἦν αὐτῷ παρὰ τὸν ψιϑυριστὴν ᾿Ερμῆν μεταξὺ τῆς ΖΔωροθϑέου 
τοῦ ᾿Ελευσινίου οἰκίας καὶ τῆς Κλινομάχου" ἣν νυνὶ Σπίνϑα- 

ρος παρ᾽. αὐτοῦ ἐώνηταν ἑπτὰ μνῶν. ὥστε ἡ μὲν ὑπάρχουδα 
Ἐν Ὁ 3 - 3 - 

10 Στεφάνῳ οὐσία αὕτη ἣν καὶ ἄλλο οὐδὲν, δυοῖν δ᾽ οὕνεκα ἠλ- 
Ε) ων Ἢ » 2 ᾿ δ,.- “ὦν ρ ᾿ .ἣ ν 

ϑὲν ἔχων αὐτὴν, ὡς ἐξ ἀτελείας τε ἕξων παλὴν ἑταίραν καὶ τὰ 
» 

ἐπιτήδεια ταύτην ἐργασομένην καὶ ϑρέψουσαν τὴν οἰκίαν" οὐ 
γὰῤ ἦν αὐτῷ ἄλλη πρόσοδος, ὅ τι μὴ συκοφαντήσας τινὰ λά- 

15 βοιὲὶ πυϑύμενος δὲ ὁ Φρυνίων ἐπιδήμοῦρραι αὐτὴν καὶ οὖσαν 

παρὰ τούτῳ, παραλαβιὸν νεανίσκους μεϑ᾽ ἑαυτοῦ καὶ ἐλθὼν ἐπὲ 

τὴν οἰκίαν τὴν τοῦ Στεφάνου ἦγεν αὐτήν. ἀφαιρουμένου᾽ “δὲ 
τοῦ Στεφάνου κατὰ τὸν νόμον εἰς ἐλευθερίαν. κατηγγύησεν αὖ- 

: γ- 3 -»" «- ἢ 3.ϑ.« 

20 τὴν πρὸς τῷ πολεμάρχῳ. καὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω, τούτων αὐτὸν 
μάρτυρα ὑμῖν τὸν τότε πολέμαρχον παρέξομαι. καί μθι ἀάλεε 

᾿Δήτην Κειριάδην. 

ρ"Β.) Ἵπ Ρ' ῬΈΕΙ Οἷς 

᾿Δήτης Κειριάδης μαρτυρεῖ, πολεμαρχοῦντος αὐτοῦ κατεγε, 
45 γυηϑῆναι Νέαιραν τὴν νυνὶ ἀγωνιζομένην ὑπὸ Φρυνίωνος, τοῦ 
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“ημοχάφους ἀδελφοῦ, καὶ ἐγγυητὰς γενέσϑαι Νεαίρας Στέφα- 

νον ᾿Βροιάδην, Τλαυκέτην Κηφισιέω, ᾿“4φιστοκρύτην Φαληρενι 

Ζιε ὐμπθεῖσα δὲ ὑπὸ Στεφάνου καὶ οὖσα παρὰ τούτῳ τὴν 

μὲν αὐτὴν ἐ ἐργασίαν οὐδὲν ἧττον ἢ τὸ πρότερον εἰργάζετο, τοὺς 1859 

δὲ ρισϑοὺς μείζους ἐπράττετο τοὺς βορλομένους αὐτῇ πλησιάζειν, 

ὡς ἐπὶ προσχήματος ἤδη. τινὸς οὖσα καὶ ἀνδρὶ συνοικοῦσα. 

συνεσυκοφάντει δὲ καὶ οὗτος, εἴ τινα ξένον ἀγνῶτα πλούσιον 
- 7 3 αὐ 

λάβοι ἐραστὴν αὐτῆς ὡς μοιχὸν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἔνδον ἀποκλείων καὶ 5 Ἴ 19 μοιχ 
’ 

ἀργύριον πραττόμενος πολύ" εἰκύτως. οὐσία μὲν γὰρ οὐχ ὑπῆρχε 
χ᾽ 

Στεφάνῳ οὔτε Νεαίρᾳ, ὥστε τὰ καϑ'᾿ ἡμέραν ἀναλώματα δύ- 
ν ’ ί. " ᾿ Ἁ ᾿ ὦ , »Ἥ ἢ 

νασϑαι ὑποφέρειν, ἡ δὲ διοίκησις συχνή, ποτε δέον τοῦτον τε 

χαὶ αὐτὴν τρέφειν καὶ παιδάρια τρία, ἃ ἃ ἦλϑεν ἔχουσα ὡς αὖ- 10 
τὸν, καὶ ϑεραπαίνας δύο καὶ οἰχέτην διάκονον, ἄλλως τε καὶ 

μεμοβηκυΐο μὴ κανρς ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια, ἑτέρων ἀναλισκόντων 

εἰς αὐτὴν τὸ πρότερον. οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς πολιτείας προσῇξει 

Στεφάνῳ. τούτῳ ἄξιον λόγου" οὐ γάρ πῶ ἣν ῥήτωρ, ἀλλ᾽ ἔτι 16 

συκοφάντης, τῶν παραβοώντων παρὰ τὸ βῆμα καὶ γραφομένων 
» » 3 

μισϑοῦ καὶ φαινόντων καὶ ἐπιγραφρομένων ταῖς ἀλλοτρίαις γνώ- 
᾿ς ὡκ. : 

μαις, ἕως ὑπέπεσε Καλλιστράτῳω τῷ ᾿Δφιδναίῳ᾽ ἐξ ὅτου δὲ 
3 τ “» ἢ ’ 

τρύπου καὶ δι ἣν αἰτίαν, ἐγὼ ὑμῖν καὶ περὶ τούτου διέξειμι, 80 
- ᾿ ι , 2 Ξ ἐν ͵ ει ι δ 
ἐπειδὰν περὶ ταυτησὶ Νεαίρας ἐπιδείξω, ὡς ἔστι ξένη, καὶ ὡς 

μεγάλα ἡμᾶς Ἰδίχησε, καὶ ὡς ἠσέβηκεν εἰς τοὺς ϑεοὺς,, ἵν᾽ 

εἰδῆτε, ὅτι καὶ αὐτὸς οὗτος ὥξιός ἐστιν οὐκ ἐλάττω δοῦναι 

δίκην, ἢ καὶ Νέαιρα αὕτη, ἀλλὰ καὶ πολλῷ μείζω, καὶ μᾶλλον, 45 
Ν ὡς ζ »“ ᾿ ; 

ὅσῳ ᾿Αϑηναῖος φάσκων εἶναι οὕτω πολὺ τῶν νόμων καταπε- 

φρόνηκε καὶ ὑμῶν καὶ τῶν ϑεῶν, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὑπὲρ τῶν ἡμαρ-᾿ 

τημένων αὑτῷ αἰσχυνόμενος τολμᾷ ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλὰ συκο- 

φαντῶν ἄλλους τε καὶ ἐμὲ τουτονὶ πεποίηκεν αὐτὸν καὶ ταύτην 
-“ ὡς ἢ - Ω, Ἴ -» ΠῚ ΄ 

εἰς τηλικοῦτον ἀγῶνα καταστῆσαι, ὥστε ἐξετασϑῆναν μὲν ταύ- 1860 
. »" , ε » 

τὴν, ἥτις ἐστὶν, ἐξελεγχϑῆναν δὲ τὴν αὐτοῦ πονηρίαν. λαχόντος 
»»ϑ »ν - , , [χ 5 οἰ Νδνς , ’ 

τοίνυν αὐτῷ τοῦ ρυγίσμος αῆν. τι αὐτοῦ ἀφείλετο ἰγεαίραν 

ταμτηνὶ εἰς ἐλευϑερίαν καὶ ὅτι ἃ ἐξῆλθεν ἔχουσα παρ, αὐτοῦ 5 

αὕτη ὑπεδέξατο, συνῆγον αὐτοὺς οἵ ἐπιτήδειον κοὺ ἔπεισαν 

δίαιταν ἐπιτρέψαι αὐτοῖς. καὶ ὑπὲρ μὲν τοῦ Φρυνίωνος διαι- 
τητὴς ἐκαθέζετο Σάτυρος ᾿Ζλωπεκῆϑεν, ὁ «“ακεδαιμονίου ἀδελ- 

᾿ σὺν, " ΄ Ἂν ᾿ ιὰ πς 4 

φος, ρὸν δὲ Στεφάνου τουτουὶ Σαυρίας ὁ “αμπρεύς᾽" κοινὸν 10 

δὲ, αὑτοῖς ἐροσαιρρῦντρι “ιογείτονα ᾿Ἵχαρνέα. συνελϑύντες δ᾽ 
οὗτοι ἐν τῷ ἱερῷ Ξ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων καὶ αὐτῆς Τῆς ἂν- 
ϑρώπόυ τὰ πεπραγμένα, γνώμην ἀπεφήναντο » χκὰὺ οὗτον ἐνέ- 

Τοεηιοορίῖ. Ὕον, {{| “α΄. 
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5. ὦ δι. 2 
Βα, . 

16 μειναν αὐτῇ, τὴν μὲν ἄνθρωπον ἐλευϑέραν εἶναν καὶ αὐτὴν 
- κι 2 ᾿ 

αὑτῆς κυρίαν, ἃ δ᾽ ἐξῆλθεν ἔχουσα Νέαιρα παρὰ Φρυνίωνος, 
: - 2» - 3 

χωρὶς ἱματίων καὶ χρυσίων καὶ ϑεραπαινῶν, ἃ αὑτῇ τῇ ἂν- 
΄ ᾽ ΄, ᾽ - ΄ , - ᾽ 

ϑρώπῳ ἠγοράσϑη, ἀποδοῦναι Φρυνίωνι πᾶντα, συνεῖναι͵ ὃ 
Φ,...6 ν 

οὐ ἐχατέρῳ ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ἔαν δὲ καὶ ἄλλως πως ἀλλήλους 

πείϑωσι, ταῦτα κύρια εἶναι, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια τῇ ἀνθρώπῳ τὸν 
- - ΄ 

ἔχοντα ἀεὶ παρέχειν; καὶ ἐκ τοῦ λοιποῦ χρόνου φίλους εἶναι 
» - 3 ΜᾺ 

ἀλλήλοις καὶ μὴ μνησικακεῖν. ἢ μὲν οὖν γνωσϑεῖσα διαλλαγὴ 
- - 

, 

25 ὑπὸ τῶν διαιτητῶν Φρυνίωνι καὶ “Στεφανῳ περὶ Νεαίρας ταυ- 

Α Ὡ 9.2 ἢ Ω 2.ῸΣ » , - ; λυ ᾿ 

τησὶ αὐτὴ ἔστιν. τι ὃ΄ αληϑὴ λέγω ταῦτα, τούτῶν υμῖν τὴν 
’ , 3 - 

'μαρτυρίαν ἀναγνώσεται. κόλει μὸν Σάτυρον “Δλωπεκῆϑεν, Σαυ- 

᾿ , , 23 , 

ρίαν «“αμπρέα, Διογείτονα “4,αρνεα. 

1561 ΜΑΡΤΥΡῚ Ἅ. 

Σάτυρος ᾿Δλωπεκῆϑεν, Σαυρίας “Μαμπρεὺς, Διογείτων ᾿Ζχαρ- 

νεὺς μαρτυροῦσι διαλλάξαι διαιτηταὶ γενόμενον περὶ Νεαίρας τῆς 

4 Ἀ5τ. , , ᾿ , Α ᾿ ᾿ 

5 νυνὶ ἀγωνιζομένης Στέφανον καὶ Φρυνίωνα, τὰς δὲ διαλλαγὰς 

εἶναι, καϑ᾽ ἃς διήλλαξαν, οἵας παρέχεται ᾿Δπολλόδωρος. 

ν᾿ ἐν ἀν ἐν, δ δὰ ϑρουος 

Κατὰ τάδε διήλλαξαν Φρυνίωνα καὶ Στέφανον, χρῆσϑαν 

ἑκάτερον Νεαίρᾳ τὰς ἴσας ἡμέρας τοῦ μηνὸς παρ᾽ ἑαυτοῖς ἔχον- 

10 τας, ἂν μή τι ἄλλο αὐτοὶ αὑτοῖς συγχωρήσωσιν. 

“Ὡς δ᾽ ἀπηλλαγμένοι ἦσαν οἵ παρόντες ἑκατέρῳ ἐπὶ τῇ 

διαίτῃ καὶ τοῖς πράγμασιν, οἷον, οἶμαι, φιλεῖ γίγνεσϑαι ἔχά- 

ὅτοτε, ἄλλως τε καὶ περὶ ἑταίρας οὔσης αὐτοῖς τῆς διαφορᾶς, 

15 ἐπὶ δεῖπνον ἤεσαν ὡς ἑκάτερον αὐτῶν, ὁπότε καὶ Νέαιραν 

ἔχοιεν, καὶ αὐτὴ συνεδείπνεν καὶ συνέπινεν ὡς ἕταίρα οὖσα. 

καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑὴ λέγω, κάλει μοι μάῤτυρας τοὺς συνόντας 

αὐτοῖς, Εὔβουλον Προβαλείσιον, 4ιοπείϑην ἹΜελιτέα, Κτήσωνα 

ἐκ Κεραμέων. ὁ 

φ0 ΡΤ ΒΟ 

Ἑὔβουλος Προβαλείσιος, ΖΔιοπείϑης Μελιτεὺς, Κτήσων ἐκ 

Κεραμέων μαρτυροῦσιν, ἐπειδὴ αἵ διαλλαγαὶ ἐγένοντο αἵ περὶ 

Νεαίρας Φρυνίωνι καὶ Στεφάνῳ, πολλάκις συνδειπνῆσαι αὐτοῖς 
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τὰ ι , - ἐπ Ὴ-} ὕ , Ἀν ΤῊΣ 
“παὶ συμπίνειν μετὰ Νεαίρας τῆς νυνὶ ἀγωνιζομένης, καὶ οπότε 935 

τ «Ὁ , , , ΝΟ, ι , 
παρὰ Στεφάνῳ εἴη Νέαιρα, καὶ ὁποτε παρὰ Φρυνίωνι. 

2 -" 9 , 

“Ὅτι μὲν τοίνυν ἐξ ἀρχῆς δούλη ἣν, καὶ ἐπράϑη δὶς, καὶ εἶρ- 
-“ 535 2 

γάζετο τῷ σώματι ὡς ἑταίρα οὖσα, καὶ ἀπέδρα τὸν Φρυνίωνα 
΄ [ ἘΣ » 

εἰς Πέγαρα, «αἱ ἥκουσα κατηγγυήϑη ὡς ξένη οὐσὰ πρὸς τῷ 
-»" ἣ ΓΑ ΡΜΗΡ ΤΊ ΄ 

πολεμάρχῳ, τῷ τε λόγῳ ἀποφαίνω ὑμῖν καὶ μεμαρτύρηται. βού- 

λομαν δ᾽ ὑμῖν καὶ αὐτὸν Στέφανον τουτονὶ ἐπιδεῖξαι καταμε- 
-" “- ι 

μαρτυρηπκότ᾽ αὐτῆς, ὡς ἔστι ξένη. τὴν γὰρ ϑυγατέρα τὴν ταυτησὶ 
3 ᾿] 

Νεαίρας, ἣν ἦλϑεν ἔχουσα ὡς τουτονὶ παιδίον μικρὸν, ἣν τότς 6 
μὲν Στρυβήλην ἐκάλουν, νυνὶ δὲ Φανὼ, ἐκδίδωσι Στέφανος 

3 » Ε] 
οὑτοσὶ ὡς οὖσαν αὑτοῦ ϑυγατέρα ἀνδρὶ ᾿4ϑηναίῳ Φράστορε 

- »" » - 2 

«Αἰγιλιεῖ, καὶ προῖκα ἐπ᾿ αὐτῇ δίδωσι τριάκοντα μνᾶς. ὡς ὃ 
: ἢ : ΄ 2 » 
ἦλϑεν ὡς τὸν Φράστορα, ἄνδρα ἐργάτην καὶ ἀκριβῶς τὸν βίον 10 

3 2 Ρ- “- ΄ ΄ 
συνειλεγμένον, οὐκ ἠπίστατο τοῖς τοῦ Φράστορος τρύποις ἀρέ- 

σπει γλλ᾽ ἐζήτ ὺ τῆς ἡ. 89. ὶ τὴν παρ᾽ αὐτῇ ἀ κειν, ἀλλ᾽ ἐξήτει τὰ τῆς μητρὸς ἔϑη καὶ τὴν παρ΄ αὐτῇ ἀπο- 
, ͵ : " , » ΄ 
λασίαν, ἐν τοιαύτῃ, οἶμαι, ἐξουσίᾳ τεϑραμμένη. ὁρῶν δὲ Φρά- 

, Ξ3 ᾿ ᾽ -Ἥ } - 

στῶρ αὐτὴν οὔτε κοσμίαν οὖσαν οὔτε ϑέλουσαν αὐτοῦ ἀκροᾶσϑαι, 15 
-- ͵ 

ἅμα δὲ καὶ πεπυσμένος σαφῶς ἤδη, ὅτι Στεφάνου μὲν οὐ" εἴη 
͵ - ξ , ω 5 μι 

“ϑυγάτηρ, Νεαίρας δὲ, τὸ μὲν πρῶτον ἐξηπατήϑη, οτ᾽ ἡγγυᾶτο 
Ἔ - ᾽ Ἅ ἘΝ 
ὡς Στεφάνου ϑυγατέρα λαμβάνων καὶ οὐ Νεαίρας, ἀλλὰ τούτῳ 

2 - ᾽ 5 ; 

ἐξ ἀστῆς αὐτὴν γυναικὸς οὖσαν πρύτερον, πρὶν ταύτῃ συνοι- 90 
- 2 ᾿ δ. α ἐὰ ΄ Ὡ ο , ἶν ΄ 

"“πῆσαι. ὀργισθεὶς δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἅπασι καὶ υβρίσϑαν ἡγούμενος 
»" [κ 

χαὶ ἐξηπατῆσθαι ἐκβάλλει τὴν ἄνϑρωπον, ὡς ἐνιαυτὸν συνοι- 
» "ὼω 3 

μήσας «αὐτῇ, κύουσαν, καὶ τὴν προῖκα οὐκ ἀποδίδωσι. λαχόντος 
δὲ τοῦ Στεφάνου αὐτῷ δίκην σίτου εἰς ᾿Θιδεῖον κατὰ τὸν νό- 95 

- ᾽ " 

ἅμον, ὃς κελεύει, ἐὰν ἀποπέμπῃ τὴν γυναῖκα, ἀποδιδόναι τὴν 
- εἶ εἶ εἶ φ. ( 49. εἱ » - ᾿ , 

“προῖκα, ἐὰν δὲ μὴ, ἐπ΄ ἐννέ᾽ ὀβολοῖς τοκοφορεῖν, καὶ σίτου 
» ᾽ -" ΄ ΓΙ » , -» ᾿’ 

εἰς ᾿Θιδεῖον εἶναι διπκάσασϑαν ὑπὲρ τῆς γυναικὸς τῷ πυρίῳ, 
’ [ν " 

γράφεται ὃ Φράστωρ Στέφανον τουτονὶ γραφὴν πρὸς τοὺς 
-" ᾿ 2» -“ 

«ϑεσμοϑέτας, ᾿4ϑηναῖον ὄντα ξένης ϑυγατέρα αὐτῷ ἐγγυῆσαι 1 86 
“ 3 -" 3 [4 

ὡς αὐτῷ προσήκουσαν, κατὰ τὸν νύμον τουτονί. καί μοι ἄνα- 
3 

γνῶϑι αὐτόν. 

μων ῶϑ [--}} [9] 

ΠΟ ΦΕΤΟΥΣ. 

᾿Εὰν δέ τις ἐκδιδῷ ξένην γυναῖκα ἀνδρὶ ᾿4ϑηναίῳ ὡς ξαυτῷ 5 
προσήκουσαν, ἄτιμος ἔστω, καὶ ἡ οὐσία αὐτοῦ δημοσία ἔστω, 
καὶ τοῦ ἑλόντος τὸ τρίτον μέρος. γραφέσϑω δὲ πρὸς τοὺς ϑε- 
σμοϑέτας, οἷς ἔξεστι, καϑάπερ τῆς ξενίας. 

ΑΔ42 
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10 Τὸν μὲν τοίνυν νόμον ἀνέγνω ὑμῖν, καϑ᾽ ὃν ἐγράφη Στέ: 
φανος οὑτοσὶ ὑπὸ τοῦ Φράστορος πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας. γνοὺς 

δ᾽, ὅτι κινδυνεύσει ἐξελεγχϑεὶς ξένης ϑυγατέρα ἐγγεγυηκέναι 
[καὶ ταῖς ἐσχάταις ζημίαις περιπεσεῖν, διαλλάττεται πρὸς τὸν 

Φράστορα, καὶ ἀφίσταται τῆς προικὸς, καὶ τὴν δίκην τοῦ σίτου 

15 ἀνείλετο, καὶ ὁ Φράστωρ τὴν γραφὴν παρὰ τῶν ϑεσμοϑετῶν. 

καὶ ὡς ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν μάρτυρα τὸν Φράστορα αὐτὸν 
καλῶ καὶ ἀναγκάσω μαρτυρεῖν κατὰ τὸν νόμον. χάλεν μοι Φρά- 
στορὰ «ἰγιλιέα. 

20 ΜΑΡΤΥΡΊΙ ΔΑ. 

Φράστωρ «Αἰγιλιεὺς μαρτυρεῖ, ἐπειδὴ ἤσϑετο Νεαίρας ϑυ- 
» ρ -»"Ἢ 3 

γυτέρα ἐγγυήσαντα αὐτοῦ Στέφανον ὡς ἑαυτοῦ οὖσαν ϑυγατέρα, 
γράψασϑαι αὐτὸν γραφὴν πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας κατὰ τὸν νύ- 

μον, καὶ τὴν ἄνϑρωπον ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς ξαυτοῦ οἰκίας, καὶ 

δ5 οὐκέτι συνοικεῖν αὐτῇ καὶ λαχόντος αὐτῷ Στεφάνου εἰς ᾿διδεῖον 
" 3 

σίτου, διαλύσασϑαν πρὸς αὐτὸν Στέφανον, ὥστε τὴν γραφὴν 
ἀναιρεϑῆναι παρὰ τῶν ϑεσμοϑετῶν καὶ τὴν δίκην τοῦ σίτου, 
ἣν ἔλαχεν ἐμοὶ ΖΦτέφωνος. 

1364 Φέρε δὴ ὑμῖν καὶ ἑτέραν μαρτυρίαν παράσχωμαν τοῦ τε 
» 3 - “ 

Φράστορος καὶ τῶν φρατύόρων αὐτοῦ καὶ γεννητῶν, ὡς ἔστι 
, Νέ Ω' 3 - λλ - ’ κ [χὴ Ἥ ἐξέ ! 

ξένη Νέαιρα αὕτη. οὐ πολλῷ χούνῳ γὰρ ὕστερον, ἢ ἐξέπεμψεν 
δ , ᾿ » , , 2 ᾿ ᾿ ΄ 
ὁ Φραστῶρ τὴν τῆς Νεαίρας ϑυγατέρα, ἠσϑένησε καὶ πᾶνυ 

5 πονήρως διετέϑη καὶ εἰς πᾶσαν ἀπορίαν κατέστη. διαφορᾶς δ᾽ 

οὔσης αὐτῷ παλαιᾶς πρὸς τοὺς οἰκείους τοὺς αὐτοῦ καὶ ὀργῆς 

καὶ μίσους, πρὸς δὲ χαὶ ἄπαις ὧν, ψυχαγωγούμενος ἐν τῇ 
3 , “" , ΘΎΕΙ » , Η - : Ἁ 
ἀσϑενείαᾳ τῇ ϑεραπείᾳ ὑπὸ τὲ τῆς Νεαίρας καὶ τῆς ϑυγατρος 

2.» 0 , ᾿ 3 ο 2 , Ν᾿ Ὁ 3 
10 αὐτῆς, (ἐβάδιζον γὰρ πρὸς αὐτὸν, ὡς ἠσϑένεν καὶ ἔρημος ἦν 

» ΄ ᾿ ΄ ι , “- ΄ , 
τοῦ ϑεραπεύοντος τὸ νόσημα, τὰ πρόσφορα τῇ νῦσῳ φέρουσαι 

. 7 ἢ « , ι 3 Α [χ ᾽ 3 

καὶ ἐπισκοπούμεναι, ἴστε δὲ δήπου καὶ αὐτοὶ, ὁσου ἀξία ἐστὲ 

γυνὴ ἐν ταῖς νόσοις παροῦσα κάμνοντι ἀνθρώπῳ 4) ἐπείϑετ᾽ 

15 ἤδη τὸ παιδίον, ὃ ἔτεκεν ἡ ϑυγάτηρ ἡ Νεαίρας ταυτησὶ, ὅτ᾽ 

ἐξεπέμφϑη ὑπὸ τοῦ Φράστορος κύουσα πυϑομένου, ὅτι οὐ 
“᾿ ’ 

Στεφάνου εἴη ϑυγάτηρ, ἀλλὰ Νεαίρας, καὶ ὀργισϑέντος ἐπὶ 
- ’ 4 -" ΓΆ ᾿ 

τῇ ἀπάτῃ, πάλιν λαβεῖν καὶ ποιήσασϑαι υἱὸν αὑτοῦ, λογισμὸν 
40 ἀνθρώπινον καὶ εἰκότα λογιζόμενος, ὅτι πονήρως μὲν ἔχει, καὶ 

3 »" »" 

οὐ πολλὴ ἐλπὶς εἴη αὐτὸν περιγενήσεσϑαι. τοῦ δὴ μὴ λαβεῖν 
»" ἃ »" 

τοὺς συγγενεῖς τὰ αὐτοῦ μηδ᾽ ἄπαις τετελευτηκέναι ἐποιήσατο 



ΚΦΤΗ ΝΕΑΊΙΡΑΣ. 8579 

"» 3 τ ΠΑ Ε' 

τὸν παῖδα καὶ ἀνέλαβεν ὡς αὐτόν ἐπεὶ ὅτι γε ὑγιαίνων οὐκ 
ἄν ποτε ἔπραξε, μεγάλῳ τεκμηρίῳ καὶ περιφανεῖ ἐγὼ ὑμῖν ἐπι- 95 

δείξω. ὡς γὰρ ἀνέστη τάχιστα ἐξ ἐκείνης τῆς ἀσϑενείας ὃ 

Φράστωρ παἱὶ ἀνέλαβεν αὑτὸν καὶ ἔσχεν ἐπιεικῶς τὸ σῶμα, λαμ- 

βάνει γυναῖκα ἀστὴν κατὰ τοὺς νόμους, Σατύρου μὲν τοῦ 
Μελιτέως ϑυγατέρα γνησίαν, Διϊφίλου δὲ ἀδελφήν. ὥστε, ὅτι 

3 3 - δὼ ἃ - - 

μὲν οὐχ ἑκὼν ἀνεδέξατο τὸν παῖδα, ἀλλὰ βιασϑεὶς ὑπὸ τῆς 1390 

γόσου καὶ τῆς ἀπαιδίας καὶ τῆς αὐτῶν ϑεραπείας καὶ τῆς ἔχ- 

ρας τῆς πρὸς τοὺς οἰκείους, ἵνα μὴ κληρονόμοι γένωνται τῶν 
ΒΕ... Ψ , μα, Ψ »-» ΄ Ἢ ΄ ᾿ 5 

αὑτοῦ, ἂν τι πᾶϑοι, ταῦτ ἔστω ὑμῖν τεκμήρια" δηλώσει δὲ 
Α Α ΦΡι ἢ 3 -" ΠῚ) » ω ᾿ δὸς δ ΄ 

καὶ τὰ ἀκολουϑὰ αὐτῶν ἔτι μᾶλλον. ὡς γαρ εἰσῆγεν ὁ Φρα- 

στῶρ εἰς τοὺς φράτορας τὸν παῖδα ἐν τῇ ἀσϑενείᾳ ὡς ξαυτοῦ, 
ι ἐ » 9 " -» Ν ᾿ ᾿ “ ᾿ Β (ὃ “Ἕ 

τὸν ἐκ τῆς ϑυγατρὺς τῆς Νεαίρας, καὶ εἰς τοὺς Βρυτιάδας ὧν 
ι ΛΜ! δ , ᾿ ἀ Ξ 

καὶ αὐτός ἐστιν ὁ Φράστωρ γεννητὴς, εἰδότες, οἶμαι, οὗ γεν- 10 

νηταὶ τὴν γυναῖκα ἥτις ἦν, ἣν ἔλαβεν ὃ Φράστωρ τὸ πρῶτον, 
νι - , ’ κ᾿ Ἁ 2 γ᾽ - 3 , 

τὴν τῆς Νεαίρας ϑυγατέρα, καὶ τὴν ἀπόπεμψιν τῆς ἀνϑρώπου, 
3 - 

“καὶ διὰ τὴν ἀσϑένειαν πεπεισμένον αὐτὸν πάλιν ἀναλαβεῖν τὸν 
᾿ παῖδα, ἀποψηφίζονται τοῦ παιδὸς καὶ οὐκ ἐνέγραφον αὐτὸν 

"» 3 ζ . - -" 

εἰς σφᾶς αὐτούς. λαχύντος δὲ τοῦ Φράστορος αὐτοῖς δίκην, 15 
3 ᾽ -» - 

ὅτι οὐκ ἐνέγραφον αὐτοῦ τὸν υἱὸν, προκαλοῦνταν αὐτὸν οἵ 
Ἁ - -»" 3 » Ψ 

γεννηταὶ πρὸς τῷ διαιτητῇ ὁμύσαν καϑ᾽ ἱερῶν τελείων, ἡ μὴν 
ΨΕ δ κα “ γομίζειν εἶναι αὑτοῦ υἱὸν ἐξ ἀστῆς γυναικὸς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ 

, ἕω ΡΞ, « ’ 

τὸν νόμον. προκαλουμένων δὲ ταῦτα τῶν γεννητῶν τὸν Φρά- 90 
Ἁ - » ᾽} [ρ ΄ ᾿ Γ ᾿ 3. στορα πρὸς τῷ διαιτητῇ, ἔλιπεν ὁ Φράστωρ τὸν ὅρκον καὶ οὐκ 

» [κ᾿ 2 - -" , ΘΟῊΝ “ 

ὥμοσε. καὶ ὅτε ἀληϑὴ ταῦτα λέγω, τούτων ὑμῖν μάρτυρας 
, »" 

τοὺς παρόντας Βρυτιαδῶν παρέξομαι. 

ΑΡΟΙΤΟΈ Σ' 

Τιμόστρατος καλῆϑεν, Ξάνϑιππος ᾿Εροιάδης, ἙΕὐλάβης 95 
Φαληρεὺς, [άνυτος Δακιάδης, Εὐφράνωρ Αἰγιλιεὺς, ΙΝίκιπιπος 

Ἀεφαλῆϑεν μαρτυροῦσιν, εἶναι καὶ αὑτοὺς καὶ Φράστορα τὸν 
Αἰγιλιέα τῶν γεννητῶν, οἱ καλοῦνται Βρυτιάδαν, καὶ ἀξιοῦντος 
Φράστορος εἰσάγειν τὸν υἱὸν αὑτοῦ εἰς τοὺς γεννητὰς, εἰδότες 1860 
αὐτοὶ, ὅτι Φράστορος υἱὸς εἴη ἐκ τῆς ϑυγατρὸς τῆς Νεαίρας; 

κωλύειν εἰσάγειν Φράστορα τὸν υἱόν. 
Οὐκοῦν περιφανῶς ὑποδεικνύω ὑμῖν καὶ αὐτοὺς τοὺς οἶς 

κειοτάτους Νεαίρας ταυτησὶ καταμεμαρτυρηκύτας, ὡς ἔστι ξένη, 5 
Στέφανόν τε τουτονὶ, τὸν ἔχοντα ταύτην νυνὶ καὶ συνοικοῦντ᾽ 
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αὐτῇ, καὶ Φράστορα, τὸν λαβόντα τὴν ϑυγατέρα" Σιέφανον 
μὲν οὐκ ἐϑελήσαντα ἀγωνίσασϑαι ὑπὲρ τῆς ϑυγατρὸς τῆς ταύ- 
τΊς, γραφέντα ὑπὸ Φράστορος πρὸς τοὺς ϑεσμοθϑέταβ, "ὡς 

10 ᾿'4ϑηναῖος ὧν. ξένης ϑυγατέρα αὐτῷ ἐνεγγύησεν, ἀλλ᾽ ἀποστάν- 
τὰ τῆς προικὸς καὶ οὐκ ἀπολαβόντα" Φράστορα δ᾽ ἐρβαλόντα 
τὴν ϑυγατέρα τῆς Νεαίρας ταυνησὶ γήμαντά γε, ἐπειδὴ ἐπύ- 
ὅετο οὐ Στεφάνου οὖξαν, καὶ τὴν προῖκα οὐκ ἀποδόντα, ἐπει- 

16 δή τε ἐπείσθη ὕστερον διὰ τὴν ἀσϑένειαν τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν 
“΄ ἀπαιδίαν καὶ τὴν ἔχϑραν τὴν πρὸς τοὺς οἰκρίονξ ποιήσασϑαν 

τὸν υἱὸν, καὶ ἐπεὶ εἰσῆγεν εἰς τοὺς γεννητὰς, ἀποψηφισαμέ- 
νῶν τῶν γεννητῶν καὶ διδόντων ὅρκον αὐτῷ, οὐκ ἐθελήσαντα 

90 ὀμύσαι, ἀλλὰ μθλον εὐορκεῖν προελύμενον, καὶ δεόραν ὕστερον 
γήμαντα γυναῖπα ἀστὴν κατὰ τὸν νόμον. αὗται γὰρ αἴ πράξεις 

περιφανεῖς οὖσαι μεγάλας μαρτυρίας δεδώκασι κατ᾽ αὐτῶν, ὅτι 

ἔστι ξένη Νέαιρα αὕτη. ἀμέφασϑε δὲ καὶ τὴν αἰφρροιδοδιθὴν 
25 τὴν “Στεφάνου τουτουὶ καὶ τὴν »κονηρέαν, ἵνα καὶ ἐκ ταύτης 

εἰδῆτε, ὅτι οὐκ ἔστι Νέαιρα αὕτη ἀστή. ᾿Επαίνετον γὼρ τὸν 
[Ανδριον, ἐραστὴν ὄντα Νεαίφας ταυτησὶ παλαιὸν χαὶ πολλὰ 
ἀνηλωκότα εἰς αὐτὴν καὶ καταγύμενον παρὰ τούτοις, ὁπότε ἐπι- 

1867 δημήσειεν ᾿άϑήναξε, διὰ τὴν φιλίαν τῆς Νεαίρας, ἐπιβουλεύσας 
ὁ Στέφανος οὑτοσὶ, μεταπεμψάμενος εἰς ἀγρὸν ὡς ϑύων, λαμ- 
βάνει μοιχὸν ἐπὶ τῇ “ϑυγατρὶ τῆς Νεαίρας ταυτησὶ, καὶ εἰς φό- 
βον "αταστήσας σράττεταν βυᾶς τριάκοντα, παὶ λαβὼν ἐγγυη- 

5 τὰς τούτων ᾿Φριστόμαχόν τε τὸν ϑεσμοϑετήσαντα καὶ Ναυσίφι- 

λον τὸν Ναυσινίκου τοῦ ἄρξ ξαντος υἱὸν ἀφίησιν ὡς ἀποδώσοντ' 

αὐτῷ τὸ ἀργύριον. ἐξειλϑὼν δὲ ὁ ᾿Επαίνετος καὶ αὐτὸς αὑτοῦ 
κύριος γενόμενος γράφεται πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας γραφὴν Στέ- 

10 φανον τουτονὶ, ἀδίκως εἴρχϑῆναν ὑπ᾽ αὐτοῦ, κατὰ τὸν νόμον, 
ὃς κελεύει, ἐάν τις ἀδίκως εἴρξῃ ὡς μοιχὸν, γράφεσϑαι πρὸς 
τοὺς ϑεσμοϑέτος, ἀδίκως εἴρχϑῆναν" κἀν μὲν ἕλῃ τὸν εἴρξαν- 
τὰ καὶ δόξῃ ἀδίκως ἐπιβεβουλεῦσϑαι, ἀϑῶον εἶναι αὐτὸν καὶ 

16 τοὺς ἐγγυητὰς ἀπηλλάχϑαι τῆς ἐγγύης, ἐὰν δὲ δόξῃ μοιχὸς εἶ. 
ναι, παραδοῦναι αὐτὸν κελεύει τοὺς ἐγγυητὰς τῷ ἑλόντι, ἐπὶ 
δὲ τοῦ δικαστηρίου ἄνευ ἐγχειριδίου χρῆσϑαι ὅ τι ἂν βουληϑῇ, 

ὡς μοιχῷ ὄντι, κατὰ δὴ τοῦτον τὸν νύμον γράφεται αὐτὸν ὃ 
20 ᾿Επαίνετος. καὶ ὡμολόγει μὲν χρῆσϑαι τῇ ἀνθρώπῳ, οὐ μέντοι 

μοιχός γε εἶναι" οὔτε γὰρ Στεφάνου ϑυγατέρα αὐτὴν εἶναι, 
ἀλλὰ Νεαίρας, τήν τε μητέρα αὐτῆς συνειδέναι πλησιάζουσαν 

αὑτῷ, ἀνηλὼωπέναι τε πολλὰ εἰς αὐτὰς, τρέφειν τὲ, ὁπότε ἐπι- 
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᾿ “ ΄ 
δημήσειε, τὴν οἰκίαν ὅλην, τόν τε νύμον ἐπὶ τούτοις παρεχό- 35 

3 - “ -“ 

μένος, ὃς οὐκ ἐᾷ ἐπὶ ταύταις μοιχὸν λαβεῖν, ὁπόσαι ἂν ἐπ᾿ 

ἐργαστηρίου κάϑωντάι ἢ ἐν τῇ ἀγορᾷ πωλῶσί τι, ἀποπεφασμέ- 

γνῶς ἐργαστήριον φάσκων καὶ τοῦτο εἶναι, τὴν Στεφάνου οἷ- 
4, 3 

χίαν, καὶ τὴν ἐργασίαν ταύτην εἶναι, καὶ ἀπὸ τούτων αὐτοὺς 
φ - -" 3 

εὐπορεῖν μάλιστα. τούτους δὲ τοὺς λόγους λέγοντος τοῦ ᾿Επαι- 1868 
γέτου καὶ τὴν γραφὴν γεγραμμένου, γνοὺς Στέφανος οὑτοσὶ, 

. ’ »" - 

ὅτι «ἐξελεγχϑήσεταν πορνοβοσκῶν καὶ συκοφαντῶν, δίαιταν ἐπι- 
Ἁ 3 » - » - 

τρέπει πρὸς τὸν ᾿Επαίνετον αὐτοῖς τοῖς ἐγγυηταῖς, ὥστε τῆς 5 
" Ὰ , 3 ᾿ Ἅ -» ; ᾿ , 3 ’ ᾿ 

μὲν ἐγγύης αὐτοὺς ἀφεῖσθαι, τὴν δὲ γραφὴν ἀνελέσϑαι τὸν 
3 - ᾽ 

Ἐπαίνετον. πεισϑέντος δὲ τοῦ ᾿Επαινέτου ἐπὶ τούτοις καὶ ἀνε- 
κι .} 3 ’ 

λομένου τὴν γραφὴν, ἣν ἐδίωκε Στέφανον, γενομένης συνόδου 
Ψ » » -" -" αὐτοῖς καὶ καϑεζομένων διαιτητῶν τῶν ἐγγυητῶν, δίκαιον μὲν 10 

οὐδὲν εἶχε λέγειν Στέφανος, εἰς ἔκδοσιν δ᾽ ἠξίου τὸν ᾿Επαί- 
- - 3 

γετον τῇ τῆς Υυεαίρας ϑυγατρὶ συμβαλέσϑαι, λέγων τὴν ἀπο- 
᾿ δ »"Ἥ - 

ρίαν τὴν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀτυχίαν τὴν πρότερον γενομένην τῇ 
ΜΓ ΝΣ ΄ ᾿ ᾿ ΄ Ὡ ᾽ ᾿ " ν 
ἀνθρῶπῷ πρὸς τὸν Φράστορα, καὶ ὅτι ἀπολωλεκὼς εἴη τὴν 15 

» Ἁ Ε] Ἣ ’ ΄ 3, “« 8 ᾿ κ 

προῖκα καὶ οὐκ ἂν δύναιτο πάλιν αὐτὴν ἐκδοῦναι. Σὺ δὲ καὶ 
᾿ - ᾽ ΄ ΠῚ ,ὕ 9 , - 

κέχρησαι, ἔφη, τῇ ανϑρώπῳ, παὶ δίκαιος εἰ ἀγαϑὸν τι ποιῆσαν 
ΤΠ ᾿ Ἵ ᾿ ’ τι » , 3 

αὐτὴν" καὶ ἄλλους ἐπαγωγοὺς λύγους, οὖς ἂν τις δεόμενος ἐκ 
» : 3 3 3 3 

πονηρῶν πραγμάτων εἶπεν ἄν. ἀκούσαντες δ᾽ ἀμφοτέρων αὐ- 
» ᾽ Α ᾽ - 

τῶν οἵ διαιτηταὶ διαλλάττουσιν αὐτοὺς καὶ πείϑουσι τὸν ᾿Επαί- 20 
Π ᾿ » " Ε7) - Α 

ψετον χιλίας δραχμὰς εἰσενεγκεῖν εἰς τὴν ἔκδοσιν τῇ ϑυγατρὺ 
» -» ᾽ » δ ,ἃΔ 

τῆς Νεαίρας. καὶ ὅτι πάντα ταῦτα ἀληϑῆ λέγω, τούτων ὑμῖν 
μάρτυρας αὐτοὺς τοὺς ἐγγυητὰς τοὺς καὶ διαιτητὰς γενομένους 
καλῶ, 

ΜΑΡΤΥΡΈΕΣ. 25 

ἹΝαυσίφιλος Κεφαλῆϑεν, ᾿Δριστόμαχος Κεφαλῆϑεν μαρτυ- 
ροῦσιν ἐγγυηταὶ γενέσθαι ᾿Επαινέτου τοῦ ᾿ἀνδρίου, ὅτ᾽ ἔφη 
Στέφανος μοιχὸν εἰληφέναι ᾿Επαίνετον, καὶ ἐπειδὴ ἐξῆλϑεν 
᾿Επαίνετος παρὰ Στεφάνου καὶ κύριος ἐγένετο αὑτοῦ, γράψα- 1869 
σϑαι γραφὴν Στέφανον πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας, ὅτι αὐτὸν ἀδί- 

κῶς εἶρξε, καὶ αὐτοὶ διαλλαχταὶ γενόμενοι διαλλάξαι ᾿Κπαίνετον 
᾿ , Ν᾽ ᾿ ᾿ 5 « ᾿ ᾽ ΄ 

χαὶ Στέφανον, τὰς δὲ διαλλαγὰς εἶναι, ἃς παρέχεταν “ποὸλλο- 

δωρος. 
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᾽ »-ὝἪ 3 
Ἐπὶ τοῖσδε διήλλαξαν Στέφανον καὶ ᾿Επαίνετον οἵ διαλ- 

λανταὶ, τῶν μὲν γεγενημένων περὶ τὸν εἴργμὸν μηδεμίαν μνείαν 
3 » - ἔχειν, ᾿Επαίνετον δὲ δοῦναν χιλίας δραχμὰς Φανοῖ εἰς ἔκδοσιν, 

3 ᾿Ὶ , οι ΄ Ψ ᾿ ᾿, ν᾿ 

ἐπειδὴ κέχρηται αὐτῇ πολλαπξις, Στέφανον δὲ παρέχειν Φανὼ 
2 ᾿ ᾿ » “- » 23ὃϑ »ν 

10 Ἐπαινέτῳ, ὁπύταν ἐπιδημῇ καὶ βούληται συνεῖναι αὐτῇ. 
" Ρ : Θ᾿ 

Τὴν τοίνυν περιφανῶς ἐγνωσμένην ξένην εἶναι, καὶ ἐφ᾽ οἱ 
Ἵ τ' ΄ - » [χ] 2 

μοιχὸν οὗτος ἐτόλμησε λαβεῖν, εἰς τοσοῦτον ὕβρεως καὶ ἄναι- 
5 Ῥ Α 3 

δείας ἦλϑε Στέφανος οὑτοσὶ καὶ Νέαιρα αὕτη, ὥστε μὴ ἀγα- 
-Ὕ7 3 » 3 9 ΄ 

(5 πᾷν, εἰ μύνον ἔφασκον αὐτὴν ἀστὴν εἶναι, ἀλλὰ κατιδόντες 
- ᾿ ΄ ᾽ - 

Θεογένην Κοθωκίδην λαχόντα βασιλέα, ἄνϑρωπον εὐγενῆ μὲν, 
΄ Ψ “, 

πένητα δὲ καὶ ἄπειρον πραγμάτων, συμπαραγενόμενος αὐτῷ δο- 
3 ΄ 

κιμαξομένῳ καὶ συνευπορήσοας ἀναλωμάτων, ὅτε εἶσῇει εἰς τὴν 
᾽ ) ’ ο " " Ἐ ᾿ " Α 3 Α γ 3 

40 ἀρχὴν, Στέφανος οὑτοσὶ καὶ υπελϑὼν καὶ τὴν ἀρχὴν πὰρ αὖ- 
» , ΄ ὥ 

τοῦ πριάμενος, πάρεδρος γενόμενος, δίδωσι τὴν ἄνθρωπον ταύ- 
τὴν γυναῖκα, τὴν τῆς Νεαίρας ϑυγατέρα, καὶ ἐγγυᾷ Στέφανος 

οὑτοσὶ ὡς αὐτοῦ ϑυγατέρα οὖσαν" οὕτω πολὺ τῶν νόμων καὶ 
Ῥ τῶν ΄ ι ω δ Ὁ ὑν δὲ ἐὰν , δ ον α . ι 

ῶ5 ὑμῶν κατεφούόνησεν. καὶ αὕτη ἡ γυνὴ ὑμῖν ἔϑυε τὰ ἄῤῥητα ἵεοα 
“» 55 3 - 27}. ὑπὲρ τῆς πόλεως, καὶ εἶδεν ἃ οὐ προσῆκεν αὐτὴν δρᾷν, ξένην 

3 3 “δ᾽ ᾽ 
οὔσων, ποὺ τοιαύτη οὔσα εἰσῆλϑεν οἵ οὐδεὶς ἄλλος ᾿Αϑηναίων, 

΄ "» ΡΝ ΑΣΘ 3 “Ἀν - , ᾿ ἐξ ΄ 
“τοσουτῶν ὀντῶν, εἰσέρχεται, ἀλλ΄ ἡ τοῦ βασιλέως γυνή, ἐξωρ- 

Ἁ Α δ ΄ -" - “4 

κῶσέ τε τὰς γεραιρὰς τὰς ὑπηρετούσας τοῖς ἱεροῖς, ἐξεδόϑη δὲ 
͵ -»" , ι 7) - ἌΡ ΣΕ δὺ - ΄ ᾿Ὶ , Α 

1ϑγ0 τῷ Διονύσῳ γυνὴ, ἔπραξε δὲ ὑπὲρ τῆς πόλεως τὰ πάτρια τὰ 
. ᾿ γι 3 “ 

πρὸς τοὺς ϑεοὺς πολλὰ καὶ ἅγια καὶ ἀπόῤῥητα. ἃ δὲ μηδ᾽ 
» - δ ͵ὔ 3 -»" - -»" . 

ἀκοῦσαι πᾶσιν οἷόν τ᾽ ἔστι, πῶς ποιῆσαί γε τῇ ἐπιτυχούσῃ εὐ- 
» " -" 5 σεβῶς ἔχει, ἄλλως τε καὶ τοιαύτῃ γυναιπεὴ καὶ τοιαῦτα ἔργα 

ὃ χάρος δον ἢ ; ἊΣ Γὰ νᾺ ἊΣ ͵ ᾿ ΠΕ ΜΡΟ 
ιαπεπραγμένῃ; βουλόμαι δ΄ υμῖν ἀκριβέστερον περὶ αὐτῶν ἄνω- 

᾽ - 

ϑὲν διηγήσασϑαν καϑ'᾽ ἕκαστον, ἵνα μᾶλλον ἐπιμέλειαν ποιή- 
3. ΡΞ 9 ἘΣ ΟΝ 

σησϑε τῆς τιμωρίας καὶ εἰδῆτε, ὅτι οὐ μόνον ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν 
»" - 3 » : 

10 χαὺ τῶν νόμων τὴν ψῆφον οἴσετε, ἀλλὰ καὶ τῆς πρὸς τοὺς 
3 φῇ ὃ -» 3 

ϑεοὺς εὐλωβείας, τιμωρίαν ὑπὲρ τῶν ἡἠσεβημένων ποιούμενοι 
ἧς 3 , ᾿ - ᾽ 

καὶ κολάζοντες τοὺς ἠδικηκότας. τὸ γὰρ ἀρχαῖον, ὦ ἄνδρες 
3 » ν᾿ : » Ρ 3 δα, ὦ 

«ϑηναῖοι, δυναστεία ἐν τῇ πόλει ἦν καὶ ἡ βασιλεία τῶν ἀεὶ 
τ Ις Α « 3" ἘΚ ᾿ " ΦΥΥ Ὁ ἢ 

ὑπερεχόντων διὰ τὸ αὐτύχϑονας εἶναι, τὰς δὲ ϑυσίάς ἁπάσας 
" Γ : ο ζ 3 

156 ὁ βασιλεὺς ἔϑυε, καὶ τὰς σεμνοτάτας καὶ ἀῤῥήτους ἡ γυνὴ αὖ- 
τοῦ ἐποίει" εἰκύτως, βασίλισσα οὖσα. ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ᾿συνῴ- 

᾽ Α δ "- 

κισεν αὐτοὺς καὶ δημοκρατίαν ἐποίησε, καὶ ἡ πόλις πολυάν- 

ϑρωπος ἐγένετο, τὸν μὲν βασιλέα οὐδὲν ἧττον ὁ δῆμος ἡἠρεῖτο 
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-ὦμν -" Α -“" 

ἐκ προκρίτων κατ᾽ ἀνδραγαθίαν χειροτονῶν, τὴν δὲ γυναῖκα 90 
-" Ξ3 Ἁ αὐτοῦ νόμον ἔϑεντο ἀστὴν εἶναι, καὶ μὴ ἐπιμεμιγμένην ἑτέρῳ 

-" ᾿ ᾿Ὶ ᾿ 

ἀνδρὶ. ἀλλὰ παρϑένον γαμεῖν, ἵνα κατὰ τὰ πάτρια ϑύηται τὰ 
Σ φυρέ, ἴω »Ὕ ᾿ . » 
ἄῤῥητα ἱερὰ ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τὰ νομιζόμενα γίγνηται τοῖς 

- 3 " ΄ κ᾿ - - 

ϑεοῖς εὐσεβῶς, καὶ μηδὲν καταλύηταν μηδὲ καινοτομῆται. καὶ 25 

τοῦτον τὸν νύμον γρόψωντες ἐν στήλῃ λιϑίνῃ ἔστησαν ἐν τῷ 
»" -Ὁ [χ4 

ἕερῷ τοῦ Διονύσου παρὰ τὸν βωμὸν ἐν Λίμναις. καὶ αὕτη ἡ 
(2 ᾿ »"᾿ - ͵ ΕΣ -" 

στήλη ἔτι καὶ νῦν ἕστηκεν, ἀμυδροῖς γράμμασιν ᾿Αττικοῖς δη- 
» φ ν » δ 

λοῦσα τὰ γεγραμμένα" ἣν μαρτυρίαν ποιούμενος ὁ δῆμος ὑπὲρ 
-» υε » Ε 

τῆς αὑτοῦ εὐσεβείας πρὸς τὸν ϑεὸν καὶ παρακαταϑήκην κατα- 1671 
λείπων τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ὅτι τήν γε Ζιονύσῳ γυναῖκα δοϑη- 

3 “ Ξ 

σομένην καὶ ποιήσουσαν τὰ ἱερὰ τοιαύτην ἀξιοῦμεν εἶναι. καὶ 
-“ - » -" -»" ,ὔ Φ 

διὰ ταῦτα ἐν τῷ ἀρχαιοτάτω ἱερῷ τοῦ 4ιονύσου καὶ ἁγιωτάτῳ ὅ 
ν ᾽ -» ᾿ τῷ ἐν “ίμναις ἔστησαν, ἵνα μὴ πολλοὶ εἰδῶσιν τὰ γεγραμμένα 

“ Μ ᾿ εἷ Ἢ ἥ » -» 
ὥπαξ γὰρ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκάστου ἀνοίγεταν τῇ δωδεκάτῃ τοῦ 
3 » ν -" -» 
“ἀνϑεστηριῶνος μηνός. ὑπὲρ τοίνυν αγίων καὶ σεμνῶν ἱερῶν, 
- , ω »- »" ΄ 
ὧν οἱ πρόγονον ὑμῶν οὕτω καλῶς παὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπεμελη- 

᾿» “Ὁ -ν ᾿ ἊΣ 
ϑησαν, ἄξιον χαὺ ὑμῶς σπουδάσαι, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, καὶ 10 

᾿ 3 -" - - ᾿ -" [ν 

τοὺς ἀσελγῶς μὲν κοταφρονοῦντας τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων, 
᾽ -“ 3} , " . νι Ἐ' υὐδὴχ ΄ 
ἀναιδῶς ὃ ἡἠσεβηκότας εἰς τοὺς ϑεοὺς ἡ ἄξιον τιμωρησασϑαν 

» [} ) τ " » ᾽ ͵ " ν γ' ᾽ 
δυεῖν ἕνεκα, ἵνα οὑτοί τε τῶν ἠδικημένων δίκην δῶσιν, οἵ τ 
32 “ - ι » Η ᾽ ᾿ δ 
ἄλλοι προνοιὰν ποιῶνταν χοὶὺ φοβῶνται μηδὲν εἰς τοὺς ϑεοῦς 15 

’ δ δ» ν 

χαὶ τὴν πόλιν ἁμαρτάνειν. βούλομαν δὲ ὑμῖν καὶ τὸν ἱεροκήρυκα 
- χ » - »" .“ » 

καλέσαι, ὃς ὑπηρετεῖ τῇ τοῦ βασιλέως γυναιλὶ, ὅταν ἐξορποῖ 
Α Ἁ » - » » 

τὰς γεραιρὰς ἐν κανοῖς πρὸς τῷ βωμῷ, πρὶν ἅπτεσϑαι τῶν ἴε- 
οῶὧν, ἵνα καὶ τοῦ ὄρχου καὶ τῶν λεγομένων ἀκούσητε, ὅσα 

Φ» ) » 3 ΄ ᾿ τ» δ κι ον 4 οἷον τ΄ ἔστιν ἀκούειν, καὶ εἰδῆτε, ὡς σεμνὰ χαὺ ἅγια καὶ ἀρ- 20 
- ᾿ , 

χαῖα τὰ νόμιμά ἐστιν. 

ΡΣ ΟΣ ΤΡ ΔΕ ΔΝ Ν. 

““γιστεύω καὶ εἰμὶ καθαρὰ καὶ ἁγνὴ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν 
οὐ καϑαρευύντων καὶ ἀπ᾽ ἀνδοὸς συνουσίας, καὶ τὰ Θεόγνια 
ποὺ ᾿Ιοβάκχεια γεραίρω τῷ Διονύσῳ κατὰ τὰ πάτρια καὶ ἐν τοῖς 95 
πκαϑήπκουσι χρόνοις. 

Τοῦ μὲν ὅρκου τοίνυν καὶ τῶν νομιζομένων πατρίων, ὅσα 

οἷόν τ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ἀκηκόατε, καὶ ὡς, ἣν Στέφανος ἠγγύησε 
τῷ Θεογένεν γυναῖκα βασιλεύοντι ὡς αὐτοῦ οὖσαν ϑυγατέρα, 

Ὁ - ὧν ς αὕτη ἐποίει τὰ ἱερὰ ταῦτα κοὶ ἐξώρπου τὰς γεραιρὰς, καὶ ὅτι 187: 
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2.9 3 - ᾿ , ; » ᾿ » 7 Ἄν" , 
οὐδ᾽ αὐταῖς ταῖς δρώσαις τὰ ἵερα ταῦτα οἷόν τέ ἐστι λέγειν 

“, ᾿» 3ς , ᾿ Π Ψ' ΄ ἡ 

πρὸς ἄλλον οὐδένα. φέρε δὴ καὶ μαρτυρίαν παράσχωμαι ὑμῖν 

5 δι᾿ ἀποῤῥήτον μὲν γεγενημένην, ὅμως δὲ αὐτοῖς τοῖς πεπρα- 

γμένοις ἐπιδείξουσαν φανερὰν οὖσαν αὑτὴν καὶ ἀληϑῆ. ὡς γᾷ 

ἐγένετο τὰ ἱερὰ ταῦτα καὶ ἀνέβησαν εἰς "Ἄρειον πάγον οἱ ἐν- 

ἔχ ἃ ἐ ἴς καϑηκούσαις ἡμέ ὑϑὺς ἡ βουλὴ ἡ νέα ἄρχοντες ἐν ταῖς καϑὴη ις ἡμέραις, εὐϑὺς ἢ βουλὴ ἡ 
3 γ΄ [κ Ω -» » ΄ - 

ἐν ᾽Δρείῳ πάγῳ, ὥσπερ καὶ τἄλλα πολλοῦ ἄξιά ἐστι τῇ πόλει. 
’ -»" -“ 

10 περὶ εὐσέβειαν, ἐζήτει τὴν γυναῖκα ταύτην τοῦ Θεογένους, ἥτις 

ἦν, καὶ ἐξήλεγχε, καὶ περὺ τῶν ἱερῶν πρόνοιαν ἐποιεῖτο, καὶ. { ῆ ᾿κάβ. 
’ Ν , » Ἃ ΄ - ΒΝ. 2 32 ρ ἢ ἘΝ 

ἐζημίου τὸν Θεογένην» ὁσὺι ἀγυρίμε ἔστιν, ἐν ἀποῤῥήτῳ δὲ καὶ 
’ ν᾿ ’ ἰν οι , 

διὰ κοσμιότητος᾽ οὐ γὰρ αὐτοκρατορές εἰσιν, ὡς ἂν βούλωνται, 
’ , - 

15 4ϑηναίων τινὰ κολασαι. γενομένων δὲ λόγων καὶ χαλεπῶς φε- 
΄ -» 2 3 ᾿ ’ - ι ’, ; Η 

ρούσης τῆς ἐν “ρείῳ παγῳ βουλῆς καὶ ζημιούσης τὸν ΘεοΞ: 

γένην, ὅτι τοιαύτην ἔλαβε γυναῖχα καὶ ταύτην εἴασε ποιῆσαι 
τ δ Α Αι 7, γ»0ρ» Ν᾿. Ὁ -» ’ ἐ - δ ᾿, . 

τὰ ἱερὰ τὰ ἀῤῥητα ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἐδεῖτο ὁ Θεογένης ἵκε- 
΄ ΝΣ » , [7 3 » ’, 3 ἃ 3 

40 τεύων καὶ ἀντιβολῶν, λέγων, ὁτι οὐκ ἢδεν Νεαίρας αὑτὴν οὐ-. 
’ "λλ᾽ 2 ’ 5 "ἢ , Ἢ 3 -» 

σαν ϑυγατέρα, ἃ ἐξαπατηϑείη ὑπὸ Στεφάνου, ὡς αὑτοῦ 

ϑυγατέρα οὖσαν αὐτὴν λαμβάνων γνησίαν κατὰ τὸν νόμον, καὶ γῶτερ ῆ μον; 
᾿ -" ἰ Α 9 " » 

διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἀκακίαν τὴν ξαυτοῦ 
-»" νῷ νι 7 . 

85 τοῦτον πάρεδρον ποιήσαιτο, ἵνα διοικήσῃ τὴν ἀρχὴν, ὡς εὖ- 
» ᾿ ᾿] » , 3 ὟἫΎ-:;»;͵το,ἣὖ κ Ε7 9 

ψουν ὄντα, καὶ διὰ τοῦτο κηδεύυσειεν αὐτῷ. Οτι δὲ, ἔφη, οὐ 
’ ς , ν “Ἀν. , Δ άς ΤΆ ι 

ψεύδομαι, μεγάλῳ τεκμηρίῳ καὶ περιφανεῖ ἐπιδείξω υμῖν" τὴν 
9 -» }] ᾽ , 

γὰρ ἄνϑρωπον ἀποπέμψω ἐκ τῆς οἰκίας, ἐπειδὴ οὐκ ἔστι Στε- 
΄ , 3 ; Π μ)) κ » ΄ » 

φάνου ϑυγάτηρ. ἀλλα Νεαίρας. καν μὲν ταῦτα ποιήσω, ἤδη 
- γ 3 -» , 

1878 πιστοὶ ὑμῖν ἔστωσαν οἱ λόγοι οὗ παρ᾽ ἐμοῦ λεγόμενοι, ὅτι ἐξη- 
; ᾿ κι ᾿ ΄ ἌΜΕ. ͵ δ 

πατήϑην" ἐὰν δὲ μὴ ποιήσω, τότ΄ ἤδη μὲ κολάζετε ὡς πονη- 
9 ΄ ιὰ - 

ρὸν ὄντα καὶ εἰς τοὺς ϑεοὺς ἠσεβηκότα. ὑποσχομένου δὲ ταῦτα 
»" 3 5 τοῦ Θεογένους καὶ δεομένου, ἅμα μὲν καὶ ἐλεήσασα αὐτὸν ἡ 

ἐν ’Δρείῳ πάγῳ βουλὴ διὰ τὴν ἀκαχίαν τοῦ τρόπου, ἅμα δὲ 
δ κα -» - 3 , ο , δι ἡ - , ᾿ 

χαὶ ἐξηπατῆσϑαν τῇ ἀληϑείᾳ ἡγουμένη ὑπὸ τοῦ Στεφάνου ἐπέ- 
δ 3 Ἁ 

σχεν. ὡς δὲ κατέβη ἐξ ᾽Αρείου πάγου ὁ Θεογένης, εὐϑὺς τήν 
, » 

10 τε ἄνϑρωπον, τὴν ταυτησὶ. Νεαίρας ϑυγατέρα,, ἐκβάλλει ἐκ τῆς 
Ξ ΄ 2. 

οἰκίας, τόν τε Στέφανον, τὸν ἐξαπατησαντα αὐτὸν, τουτονὶ 
- ᾽ ᾿ 

ἀπελαύειν ἀπὸ τοῦ συνεδρίου. καὶ οὕτως ἐπαύσαντο οἵ ᾿άρεοπα- 
“- ᾿ 3 ΨΎΝΝ 

γῖται κρίνοντες τὸν Θεογένην καὶ ὀργιζόμενοι αὐτῷ καὶ συγ- 
μ ᾿ , ᾿ «ὦ, 5. » ΄ 

15 γνώμην εἶχον ἐξαπατηϑέντι. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληϑῆ λέγω, τούτων 
Ῥ ζω ͵ ,»" 5 ’ 
ὑμῖν μάρτυρα αὐτὸν τὸν Θεογένην καλῶ καὶ ἀναγκάσω. μαρτυ- 

“" ΄ “ 
ρεῖν, κάλεν μοι Θεογένην ᾿ρχιέα. 
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ΠΡΟ ΝΡ 4.4: 

3 ι ΞΟ Σ ἸῊΣ Ὑ ἡ μι 
Θεογένης ᾿Ἐρχιεὺς μαρτυρεῖ, ὁτε αὐτὸς ἐβασίλευε, γῆμαι 

δ , 3 , ἀπδι δον τ. ὦ 
Φανὼ, ὡς Στεφάνου οὖσαν ϑυγατέρα᾽ ἐπεὶ δὲ ἤσϑετο ἐξηπα- 90 

τημένος, τήν τὲ ἄνϑρωπον ἐκβαλεῖν παὶ οὐκέτι συνοικεῖν αὐτῇ, 
3 αὶ - 3 βὰν “-᾿ 

μοὶ Στέφανον ἀπελάσαι ἀπὸ τῆς παρεδρίας καὶ οὐκ ἐᾷν ἔτι 

συαρεδρεύειν αὑτῷ. 
΄ 3 

“Μάβε δή μοι τὸν νόμον ἐπὶ τούτοις τουτονὶ χαὶ ἀνάγνω- 
ΕΣ: 3 , - ᾽ ᾽ μὰ 

ϑι, ἵν᾿ εἰδῆτε, ὅτι οὐ μόνον προσῆπεν αὐτὴν ἀπέχεσθαι τῶν 35 
» ’ Φ - 

ἱερῶν τούτων, τοιαύτην οὐσαν καὶ τοιαῦτα διαπεπραγμένην, 

τοῦ ὁρᾷν καὶ ϑύειν καὶ ποιεῖν τι τῶν νομιζομένων ὑπὲρ τῆς 
, ᾿ 3 ᾿ , -» ᾽, -» ᾽ , Ο , 

στόλεως πατρίων. ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλῶν τῶν “ϑηνῃησιν ἀπαντῶν. 
. ,“,» 3 3 9» τ 

ἐφ᾽ ἡ γὰρ ἂν μοιχὸς ἁλῷ γυναιπὶ, οὐκέτ᾽ ἔξεστιν αὐτῇ ἐλϑεῖν 1574 
τι “ἢ "ἢ - ΓῚ 

ὡς οὐδὲν τῶν ἱερῶν τῶν δημοτελῶν, εἰς ὃ καὶ τὴν ξένην καὶ 
-"- ’ 

τὴν δούλην ἐλϑεῖν ἐξουσίαν ἔδοσαν οἱ νύμοι, καὶ ϑεασομένην 
ἊΨ» ’ ΄ 3 

αἱ ἱκετεύσουσοαν εἰσιέναι. ἀλλὰ μόναις ταύταις ἀπαγορεύουσιν 
“: 2 ι ι ι ἐν 

οἵ νόμοι ταῖς γυναιξὶ μὴ εἰσιέναι εἰς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελῆ, ἐφ᾽ 5 
ἣ ἐὰν μοιχὸς ἁλῷ" ἐὰν δ᾽ εἰσίωσι καὶ παρανομῶσι, νηποινεὶ 

΄ ἘΠ. » , Ὡ κῚ ΄ ᾿ ͵ 4 Η 
πόσχειν ὑπὸ τοῦ βουλομένου ὅ τι ἂν πάσχῃ πλὴν ϑανάτου" παὶ 

Ὁ 2 » -" ΄ 

ἔδωκεν ὃ νόμος τὴν τιμωρίαν ὑπὲρ αὐτῶν τῷ ἐντυχόντι. διὰ 
Δὰν ΄ ᾽ δ γϑι 

τοῦτο δ᾽ ἐποίησεν ὁ νόμος πλὴν ϑανάτου τἄλλα ὑβρισϑεῖσαν 10 
᾽ " ωῳ - , 7) ᾿] , . αὐ: , 

αὐτὴν μηδαμοῦ λαβεῖν δίκην, ἵνα μὴ μιαόματὰ μηδ΄ ἀσεβήματα 

γίγνηταν ἐν τοῖς ἱεροῖς, φόβον ταῖς γυναιξὶ παρασκευάζων ἵκα- 
-" -» [ἡ ’ ᾽ 

γὸν τοῦ σωφρονεῖν καὶ μηδὲν ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ δικαίως οἰκου- 
Εἰ 6 τι ͵ “ -- 

ρεῖν διδάσκαλον, ὡς, ἄν τι ἁμάρτῃ τούτων, ἅμα ἔκ τε τῆς 14 ᾽ 
δ Ὁ Α 2 ) 7 3).. ἘΠΕ - 5" » -»" - 

οἰκίας τοῦ ἀνδρὸς ἐκβεβλημένη ἔσται καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν τῶν τῆς 
φΦ.“Δ39 . - 5 

πόλεως. καὶ ὅτι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, τοῦ νόμου αὐτοῦ ἀκούσαν- 
3 ΄ , ᾽ 

τες ἀναγνωσϑέντος εἴσεσϑε. καί μον λάβε τὸν νόμον. 

ΝΟΜΟΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ. 40 

᾿Επειδὰν δὲ ἕλοι τὸν μοιχὸν, μὴ ἐξέστω τῷ ἑλύντι συνοι- 
κεῖν τῇ γυναικί" ἐὰν δὲ συνοικῇ, ἄτιμος ἔστω. μηδὲ τῇ γυ- 
ναικὶ ἐξέστω εἰσιέναι εἰς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελῆ, ἐφ᾽ ἧ ἂν μοιχὸς 
ἁλῷ" ἐὰν δ᾽ εἴσεισι, νηποινεὶ πασχέτω͵ ὅ τι ἂν πάσχῃ πλὴν ϑα- 425 

᾿ 
γάτου. 

Βούλομαι τοίνυν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ τοῦ δή- 
μου τῶν ᾿4ϑηναίων μαρτυρίαν παρασχέσϑαι, ὡς σπουδάζεν πε- 
οὺ τὰ ἱερὼ ταῦτα καὶ ὡς πολλὴν πρόνοιαν περὶ αὐτῶν πεποίη- 
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ρ ᾿] - Ψῷ ν -" 

1ϑγδται. ὃ γὰρ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων, κυριώτατος ὧν τῶν ἐν τί ᾽ 9 ὶὶ 
, ΠΟΥ͂ δ. Α, ψὺ ἧς “ “᾿ ͵΄ -“ πόλει ἁπάντων καὶ ἐξὸν αὐτῷ ποιεῖν ὁ τι ὧν βούληται, οὐτῶ 

᾿ ι Ἵ τ ΔΎ"; δ πξίν ν ᾿, «4 " , καλὸν καὶ σεμνὸν ἡγήσατ᾽ εἶναι δῶρον τὸ ᾿4ϑηναῖον γενέσϑαι, 
5 ὥστε νόμους ἔϑετο αὑτῷ, καϑ' οὖς ποιεῖσϑαι δεῖ ἐάν τινα βού- 

λωνται πολίτην" οἱ νῦν προπεπηλακισμένοι εἰσὶν ὑπὸ Στεφά- 
“ν » ᾽ 

φψου τουτουὶ καὶ τῶν οὕτω γεγαμηκότων. ὅμως δ᾽ ἀκούσαντες" 
αὐτῶν βελτίους ἔσεσϑε, καὶ τὰ κάλλιστα καὶ τὰ σεμνότατα δῶ- 

-» 2 - ΄ ΄ 

10 ρὰ τοῖς εὐεργετοῦσι τὴν πόλιν διδόμενα γνώσεσϑε ὡς λελυμα- 
» ᾿ , - ΄ 

σμένοι εἰσί. πρῶτον μὲν γὰρ νόμος ἐστὶ τῷ δήμῳ κείμενος, μὴ 
ἀζὰν 3 ὦ ς Ὧν 2». 5 

ἐξεῖναν ποιήσασϑαν ᾿Αϑηναῖον, ὃν ἂν μὴ δι ἀνδραγαθίαν εἰς 
» 3 7. 35 ᾽ 

τὸν δῆμον τὸν ᾿4ϑηναίων ἄξιον ἢ γενέσθαι πολίτην. ἔπειτ᾽, 
- νι α.5 Ο »" Ἁ » " ᾿ 7 "Ὁ , 

ἐπειδὰν πεισϑῆ ὁ δῆμος καὶ δῶ τὴν δωρεαν,; οὐκ ἐᾷ πυρίαν 
ι ᾿ » 4 -" 

15 γενέσϑαι τὴν ποίησιν, ἐὰν μὴ τῇ ψήφῳ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐπ- 
" : 3 ᾽ τς 

χλησίαν ὑπερεξακισχίλιοι ᾿“4ϑηναῖον ψηφίσωνται κρύβδην ψη- 
κι ’ “Δ 

φιζόμενοι. τοὺς δὲ πρυτάνεις κελεύειν τιϑέναι τοὺς καδί- 

σκους ὃ νόμος καὶ τὴν ψῆφον διδύναν προσιόντι τῷ δήμῳ, 

90 πρὶν τοὺς ξένους εἰσιέναι καὶ τὰ γέῤῥα ἀναίρειν, ἵνα κύ- 
ξω - Α ΚΑ 

ριος ὧν αὐτὸς αὐτοῦ ἕκαστος σκοπῆται πρὸς αὐτὸν, ὃν- 
"ἢ αἰ ὥχεδω» 

τινα μέλλει πολίτην ποιήίσεσϑαν, εἶ ἄξιος ἐστι τῆς δωρεᾶς ὁ 
-"΄ [ 

μέλλων λήψεσϑαι. ἔπειτα μετὰ ταῦτα παρανόμων γραφὴν ἐποίη- 
ΒΤῪΥ δ ᾽ ν᾽ 

σε κατ᾽ αὐτοῦ τῷ βουλομένῳ ᾿Δ4ϑηναίων" καὶ ἔστιν εἰσελθόντα 
Ε Γ ῃ ΠΩ. αὖ Ἔ 

25 εἰς τὸ δικαστήριον ἐξελέγξαι, ὡς οὐκ ἄξιος ἐστι τῆς δωρεᾶς, 
2 , ᾿ . ΄ Σ . , . νἋ νι - -«Ψῴ 
ἀλλὰ παρὰ τοὺς νόμους ᾿Αϑηναῖος γέγονε. καὶ ἤδη τισὶ. τοῦ 

Ὡς Β.. Ὁ »" Ἢ 

δήμου δόντος τὴν δωρεὰν λόγῳ ἐξαπατηϑέντος ὑπὸ τῶν αἰτούν- 
» ΄ 

1ϑγότων, παρανόμων γραφῆς γενομένης καὶ εἰσελϑούσης εἰς τὸ δὲ- 
΄ ΠῚ » , Α “ } " ᾿ 

χαστήριον, ἐξελεγχϑῆνανι συνέβη τὸν εἰληφότα τὴν δωρεὰν μὴ 
Ξ: 3...» 3 δ ν 

ἄξιον εἶναι αὐτῆς, καὶ ἀφείλετο τὸ δικαστήριον. καὶ τοὺς μὲν 
ι " κι “᾿ - , «᾿ " 2 

[πολλοὺς καὶ παλαιοὺς ἔργον διηγησασϑαι, α δὲ παντες μνη- 
ΕΙ 

5 μονεύετε, Πειϑόλαν τε τὸν Θετταλὸν καὶ ᾿“πολλωνίδην τὸν 
2 »" 3 

Ολύνϑιον πολίτας ὑπὸ τοῦ δήμου γενομένους ἀφείλετο τὸ δὲ- 
ἐμ -“ ᾽ ( 

καστήριον᾽ ταῦτα γὰρ οὐ πάλαν ἐστὶ γεγενημένα, στε ἀγνοεῖν 
-“ » -»" -»" , 

ὑμᾶς. οὕτω τοίνυν παλῶς καὶ ἰσχυρῶς τῶν νόμων κειμένων 
ἂ - τ » 9 -»“ ᾿ 10 ὑπὲρ τῆς πολιτείας, δι᾿ ὧν δεῖ ᾿“ϑηναῖον γενέσϑαι, ἕτερός τις 

΄ [χὰ 

ἐφ᾽ ἅπασι τούτοις κυριώτατος νόμος ἐστὶ κείμενος" οὕτω πολ- 
» , -» ΟΆΡΕ, -" » - κά λὴν ὃ δῆμος πρόνοιαν ἐποιεῖτο ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τῶν ϑεῶν, ὥς- 

Ε] 3 ᾿ ι » «, δ ’ Ρ ΠῚ - [, [χ κι 

τε δι εὐσεβείας τὰ ἵερὰ ϑύυεσϑαι ὑπὲρ τῆς πολεως. ὁσους γὰρ 
6 Ξ ΄ 612 , , Φὰ 3 

15 ἂν ὁ δῆμυς ποιήσηται ὁ ᾿ϑηναίων πολίτας, ο΄ νόμος ἀπαγο- 
4 ν κἦι 1ὰ ᾽ »" - 3 ΄ 

ρεύενι διαῤῥήδην μὴ ἐξεῖναι αὐτοῖς τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέ- 
- -»" »" ᾽ , 

σϑαι μηδὲ ἱερωσύνης μηδεμιᾶς μετασχεῖν. τοῖς ὃ ἐκ τούτων 
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Ι δ -" δ ’ σ 

μετέδωκεν ἤδη ὁ δῆμος ἁπάντων, καὶ προσέϑηκεν, ἐὰν ὦσιν 
᾽ » -» ᾿] ᾿ ΄ τις 

ἐκ γυναικὸς ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ 90 
“2 , -» - ΄ 

ἀληϑῆ λέγω, μεγάλῃ καὶ περιφανεῖ μαρτυρίᾳ ἐγὼ ὑμῖν δηλώσω. 
, 3 πὰ " Ἃ »»» ΄ δ 

βούλομαν δ᾽ υμῖν τὸν νῦμον πόῤῥωθεν προδιηγήσασϑαι, ὡς 
΄ π , ξ ἐτέϑη καὶ πρὸς οὖς διωρίσϑη, ὡς ἄνδρας ἀγαϑοὺς ὄντας καὶ 

βεβαίους φίλους περὶ τὸν δῆμον γεγονότας. ἐκ τούτων γὰρ 95 
΄ » ι 3 με 

ἁπάντων εἴσεσϑε τήν τε τοῦ δήμου δωρεὼν τὴν ἀπόϑετον τοῖς 
δος “ὦ; 2 - 

εὐεργέταις προπηλακιζομένην, καὶ ὅσων ὑμᾶς ἀγαϑῶν κωλύου- 

σι κυρίους εἶναι Στέφανός τε οὑτοσὶ καὶ οἷ τὸν αὐτὸν τρόπον 1877 

φούτῳ γεγαμηκύτες καὶ παιδοποιούμενοι. Πλαταιεῖς γὰρ, ὦ ἄν- 
» ’ »" .- ΄ οὖ 

δρες ᾿Δϑηναῖοι, μόνοι τῶν ᾿Ελλήνων ὑμῖν ἐβοήϑησαν Μῖαρα- 
» ,  ν ᾿ -» . 

ϑῶνάδε, ὅτε 4Δάτις ὁ βασιλέως Δαρείου στρατηγὸς ἀναχωρῶν ἐξ 5 
2 ἤ Εὖ πὸ 5 ᾳ -» Ἑ δ ὦ ᾽ ᾿ ΄ 
Ἐρετρίας, Εὔβοιαν ἐφ᾽ ξαυτῷ ποιησώμενος, ἀπέβη εἰς τὴν χώ- 

τὼ ΄ ΄ - » 

ραν πολλῇ δυνάμει καὶ ἐπόρϑει" καὶ ἔτι καὶ νῦν τῆς ἀνδραγα- 
-"  ν “ ΄. »" » Ν 

ϑίας αὐτῶν ὑπομνήματα ἡ ἐν τῇ ποικίλῃ στοᾷ γραφὴ δεδήλω- 
᾿ δ [} , ΙΒ 3. ᾽ ν᾿ Ἵ ΠῚ -" ἐξ: 

κεν μ ρνορ, γάρ, τάχους εὐχεν, εὐϑυς προσμρηδαν ἤέγϑ ΝΣ 10 

ισῦται, οἱ τὰς κυνᾶς τὰς Βοιωτίας ἔχοντες. πάλιν δὲ Ξέρξου ἰόν- 
, 

τος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, Θηβαίων μηδισόντων, οὐκ ἐτόλμησαν 
ν » δ κα 

ἀποστῆναι τῆς ἡμετέρας φιλίας, ἀλλὰ μόνοι τῶν ἄλλων Βοιω. 
᾿, δ ᾿ ῸΣ “- 

τῶν, οἵ μὲν ἡμίσεις αὐτῶν μετὰ “ακεδαιμονίων καὶ “εωνίδου 15 
’ -» , 

ἐν Θερμοπύλαις παραταξάμενοι τῷ βαρβάρῳ ἐπιόντι συναπώ- 
Ρ δὲ λ ᾿ ἑἐ ΄ 2 ᾿" ᾿ ὧς μ 2 δὴ λοντο;, οἱ δὲ λοιποὶ ἐμβάντες εἰς τὰς ἡμετέρας τριήρεις, ἐπειδὴ 

-»" » ΄ ) ν -»" ὰ 

αὐτοῖς οἰκεῖα σκάφη οὐχ ὑπῆρχε, συνεναυμάχουν ὑμῖν ἐπί τε 
2 ΔΝ ον Ὁ 
“ρτεμισίῳ καὶ ἐν Σαλαμῖνι" καὶ τὴν τελευταίαν μάχην Πλα- 40 

-ταιᾶσι Μαρδονίῳ τῷ βασιλέως στρατηγῷ μεϑ᾽ ὑμῶν καὶ τῶν 
΄ ᾿ σε ΄ς ᾿, " ᾿ 

συνελευϑερουντῶὼν τὴν Βιλλόδα μαχεσάμενον εἰς κοινὸν τὴν 
-" , 

ἐλευϑερίαν τοῖς ἄλλοις “Ελλησι κατέϑηκαν. ἐπεὶ δὲ Παυσα- 
δ , ᾿ Ψ'. ΨΎΝ, ᾿ , Ἄλον " νίας 0 “Πακεδαιμονίων βασιλεὺς ὑβρίζειν ἐνεχείρεν ὑμᾶς, καὶ 

, δ - ο ’ 

οὐκ ἠγάπα, τι τῆς ἡγεμονίας μύνον ἠξιώϑησαν “ακεδαιμόνιο: 95 
Γ ΡΜ » 6 ’ " δ τι Ὁ πα. ἡ ᾽ " (τ τὰ » 
ὑπὸ τῶν Ελληνῶν, καὶ ἡ πόλις τῇ ἱμὲν ἀληϑείᾳ ἡγεῖτο τῆς 

» Ω - » - 

ἐλευϑερίας τοῖς Ῥλλησι, τῇ δὲ φιλοτιμίᾳ οὐκ ἠναντιοῦτο τοῖς 
ν -" ἱ τὸ -» 

“ακεδαιμονίοις, ἵνα μὴ φϑονηθῶσιν ὑπὸ τῶν συμμάχων" ἐφ᾽ 
δ - 

οἷς φυσηϑεὶς Παυσανίας ὁ τῶν “ακεδωιμονίων βασιλεὺς ἐπέ- 1578 
}] -" 

γραψεν ἐπὶ τὸν τρίποδα ἐν “Δελφοῖς, ὃν οἵ “Ἕλληνες οἵ συμμα- 
ὶ ᾿ -“ , -»" 

χεσάμενον τὴν Πλαταιᾶσι μάχην καὶ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν 
-" , - “ ᾿ 

«ναυμαχήσαντες κοινῇ ποιησάμενοι ἀνέϑηκαν ἀριστεῖον τῷ ᾿Απόλ- 5 
2 - ΄ 

λῶνν ἀπὸ τῶν βαρβάρων" 
ν 9 νι ’, 

Ἑλλήνων ἀρχηγὸς, ἐπεὶ στρατὸν ὦλεσε. Μήδων; 
-" 3 

Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέϑηκε τύδε. 
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ὡς αὐτοῦ τοῦ τε ἔργου ὄντος καὶ τοῦ ἀναθήματος, δω; 

10 οὐ κοινοῦ τῶν συμμάχων" ὀργισϑέντων [δὲ] τῶν “Ἑλλήνων, 

οἱ Πλαταιεῖς λαγχάνουσι δίκην, τοῖς «Τακεδαιμονίοις εἰς τοὺς 

᾿Αμφικτύονας μϑίον. ταλάντων ὑπὲρ τῶν συμμόχων » καὶ ἠνόγ- 

κασαν αὐτοὺς ἐκκόψαντας τὰ ἐλεγεῖα ἐπιγράψαι τὰς πόλεις 

τὰς κοινωνούσας τοῦ ἔργου. διόπερ αὐτοῖς οὐχ ἥκιστα πα- 
15 ρηκολούϑει ἡ ἔχϑρα παρὰ «““απεδαιμονίων καὶ τῶν ἐκ τοῦ γέ- 

γους τοῦ βασιλείου. καὶ ἐν μὲν τῷ παρόντι οὐκ εἶχον αὐτοῖς 
ὅ τι χρήσωνταν οἵ «Τακεδαιμόνιον" ὕστερον δὲ ὡς πεντήποντα 
“ἔτεσιν ᾿Δρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, ὁ “ακεδαιμονίων βασιλεὺς, 

90. εἰρήνης οὔσης, ἐνεχείρησεν αὐτῶν καταλαβεῖν τὴν πόλιν. ἔπρα- 
ξε δὲ ταῦτ᾽ ἐκ Θηβῶν δι᾿ Εὐρυμάχου τοῦ “εοντιάδου βοιωταρ- 
“χοῦντος, ἀνοιξάντων τὰς πύλας τῆς νυητὸς Ναυκλείδου καὶ 

«ἄλλων τινῶν μετ᾽ αὐτοῦ, πεισϑέντων χρήμασιν. αἰσϑόμενοι ὁ᾽ 

45. οἵ πρηρήννέρνίε ἔνδον ὄντας τοὺς Θηβαίους τῆς νυκτὸς καὶ ἐξαπί- 

νης αὑτῶν τὴν πόλιν ἐν εἰρήνῃ κατειλημμένην προσεβοήϑουν 

-καὶ αὐτοὶ καὶ συνετάττοντο. καὶ ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγίγνετο, καὶ εἶἷ- 

δον οὐ πολλοὺς ὄντας τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ τοὺς πρώτους αὖ- 

1870 τῶν εἰσεληλυϑότας, (ὕδωρ γὰρ γενόμενον τῆς νυκτὸς πολὺ ἐκώ- 
λυσεν αὐτοὺς πάντας εἰσελϑεῖν, ὁ γὰρ ᾿“σωπὸς ποταμὸς μέγας 

ἐῤῥύη, καὶ διαβῆναι οὐ δάδιον ἦν, ἄλλως τε καὶ γυπτὸς,) ὡς 
οὖν εἶδον οἱ Πλαταιεῖς τοὺς Θηβαίους ἐν τῇ πόλει καὶ ἔγνω- 

5. σαν, ὅτι οὐ πάντες πάρεισιν, ἐπιτίϑενται καὶ εἰς μάχην ἐλϑόν- 
ΟΣ υἥξρ κρατοῦσι καὶ φϑάνουσιν ἀπολέσαντες αὐτοὺς, πρὶν τοὺς ἄλλους 

'προσβοηϑῆσαι. καὶ ὡς ὑμᾶς πέμπουσιν εὐθὺς ἄγγελον τήν τε πρᾶ- 

10 ξιν φράσοντα καὶ τὴν μάχην δηλώσοντα ὅτι νικῶσι, καὶ βοηϑεῖν 

ἀξιοῦντες, ἂν οἵ Θηβαῖοι τὴν χώραν αὐτῶν δῃῶσιν. ἀκούσαντες δὲ 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι τὰ γεγονότα διὰ τάχους ἐβοήϑουν εἰς τὰς Πλαταιάς. 

καὶ οἵ Θηβαῖοι ὡς ἑώρων τοὺς ᾿Αϑηναίους βεβοηϑηκότας τοῖς 
15. Πλαταιεῦσιν, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. ὡς οὖν ἀπέτυχον οἵ Θη- 

βαῖοι τῆς πείρας, καὶ οἵ Πλαταιεῖς τοὺς ἄνδρας, οὗς ἔλαβον 

αὐτῶν ἐν τῇ μάχῃ ζῶντας, ἀπέκτειναν, ὀργισϑέντες οἵ Δακε- 

δαιμόνιοι ἀπροφασίστως ἤδη στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Πλαταιὰς, 
Πελοποννησίοις μὲν ἅπασι πλὴν ᾿Αργείων τὰ δύο μέρη τῆς στρά- 

Ωρ τιᾶς ἀπὸ τῶν πόλεων ἑκάστων πέμπειν ἐπιτάξαντες, “Βοιωτοῖς 

δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ «“Μοχροῖς καὶ Φωκεῦσι καὶ “ϊαλιεῦσε 

καὶ Οἰταίοις καὶ «Αἰνιᾶσι πανδημεὶ ἐπαγγείλαντες στρατεύειν. καὶ 
περικαϑεξζόμενοι αὐτῶν τὸ τεῖχος πολλῇ δυνάμει ἐπηγγέλλοντο,» 
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εἶ 3 -" ε - , 
εἶ βούλοιντο, τὴν μὲν πύλεν αὐτοῖς παραδυῦναι, τὴν δὲ χώραν 45 

: ὶ ὕσϑαι τὰ αὑτῶν, ἀφίστασϑαι δὲ τῆς ̓ άϑηναί ἔχειν καὶ καρποῦσθαι τὰ αὑτῶν, ἀφίστασϑαι δὲ τῆς ᾿4ϑηναίων 
5 ΄ - ὰ 

συμμαχίας. οὐκ ἐθελησάντων δὲ τῶν Πλαταιέων, ἀλλὰ ἀποκριναμέ- 
: Ὡ " 2 , Υ ω ΄ , 3 ᾿ 

νῶν, ὅτι ἄνευ ᾿ 4ϑηναίων οὐδὲν ἂν πράξειαν, ἐπολιύρχουν αὐτοὺς 

διπλῷ τείχεν περιτειχίσαντες δέκα ἔτη, πολλὲς καὶ παντοδαπὰς 1380 

πείρας προσάγοντες. ἐπεὶ δ᾽ ἀπειρήκεσαν οὗ Πλαταιεῖς καὶ ἐν- 

δεεῖς ἦσαν ἁπάντων καὶ ἠποροῦντο τῆς σωτηρίας, διαχληρωσά- 

μένοι πρὸς 'σφᾶς αὐτοὺς, οἱ μὲν ὑπομείναντες ἐπολιορποῦντο, 5 
τ ΄ . ΄ 

οἵ δὲ, τηνήσαντες νύκτα καὶ ὕδωρ καὶ ἄνεμον πολὺν, ἐξελϑόν- 

τες ἐκ τῆς πόλεως καὶ ὑπερβάντες τὸ περιτείχισμα, τῶν πολε- 
'“μίων λαϑόντες τὴν στρατιὰν, ἀποσφάξαντες τοὺς φύλακας, δια- 

,ς, - -" ᾽ 

σώζονται δεῦρο δεινῶς διακείμενον καὶ ἀπροσδοκήτως. οἵ δ᾽ 10 
, Ἥ ’ » ᾽ ὑπομείναντες αὐτῶν, ἁλούσης τῆς πύλεως κατὰ κράτος, ἀπε- 

4 Αν " - 

σφάγησαν πάντες οἱ ἡβῶντες, παῖδες δὲ καὶ γυναῖκες ἐξηνδρα- 
, ᾿ ΄. Α ’ ἀφ , 

ποδίσθησαν, ὅσοι μὴ προαισϑόμενον ἐπιόντας τοὺς Ζακεδαιμο- 

ψίους ὑπεξῆλθον ᾿Αϑήναζε. τοῖς οὖν οὕτω φανερῶς ἐνδεδειγμέ- 15 
γοις τὴν εὔνοιαν τῷ δήμῳ καὶ προεμένοις ἅπαντα τὰ αὑτῶν 
καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας, πάλιν σκοπεῖτε, πῶς μετέδοτε τῆς πο- 

λιτείας. ἐκ γὰρ τῶν ψηφισμάτων τῶν ὑμετέρων καταφανὴς πᾶ- 
- ;ὔ; 

σαίν ἐστιν ὃ "νόμος, καὶ γνώσεσϑ᾽, ὅτι ἀληϑῆ λέγω. “καί μοι λά- 30 
βε τὸ ψήφισμα τοῦτο καὶ ἀνάγνωθι αὐτοῖς, 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΤΑΙΕΏΝ. 

“Ἱπποκράτης εἶπε, Τιλαταιέας εἶναι ᾿Αϑηναίους ἀπὸ τῆςδε 

τῆς ἡμέρας ἐντίμους, καϑάπερ οἱ ἄλλοι ᾿᾿Αϑηναῖοι, καὶ μετεῖ- 39 
ψαι αὐτοῖς ὧνπερ ᾿Αϑηναίοις μέτεστι πάντων, καὶ ἱερῶν καὶ 

ὁσίων, πλὴν εἴ τις ἱερωσύνη ἢ τελετή ἐστιν ἐκ γένους, μηδὲ 
τῶν ἐννέα ἀρχόντων, τοῖς δ᾽ ἐκ τούτων. κατανεῖμαι δὲ τοὺς 

᾿Πλαταιέας εἰς τοὺς δήμους καὶ τὰς φυλάς. ἐπειδὰν δὲ νεμηϑῶ- 

σι, “μὴ ἐξέστω ἔτι ᾿Αϑηναίῳ μηδενὶ γίγνεσθαι Πλαταιέων, μὴ 1581 
εὐρομένῳ παρὰ τοῦ δήμου τοῦ ᾿4ϑηναίων. 

Ὅρᾶτε δὴ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὡς καλῶς καὶ δικαίως 
ἔγραψεν ὁ δήτωρ ὑπὲρ τοῦ δήμου τοῦ ᾿4ϑηναίων, καὶ ἠξίωσε ἃ 
"τοὺς Πλαταιέας τοὺς λαμβάνοντας τὴν δωρεὰν πρῶτον μὲν δοκι- 
᾿μασϑῆναι ἐν τῷ δικαστηρίῳ πατ᾽ ἄνδρα ἕκαστον, εἰ ἔστι 1|λα- 
φαιεὺς καὶ εἷς τῶν φίλων τῶν “τῆς πόλεως, ἵνα μὴ ἐπὶ ταύτῃ 
τῇ “προφάσει πολλοὶ μεταλάβωσι τῆς πολιτείας" ἔπειτα τοὺς δοπι- 10 
μασϑέντας “ἀναγραφῆναι ἐν. στήλη λιϑίνῃ, καὶ στῆσαν ἐν ἀκρο- 
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σύλει πρὸς τῇ ϑεῶ ̓ ἵνα σώξηται ἡ δωρεὼ τοῖς ἐπιγιγνομένοις 
καὶ ἡ; ἐξελέγξαι, ὅτου ἂν ἕκαστος ἢ συγγενής. καὶ ὕστερον. 

οὐκ εἴα γίγνεσθαι ᾿Δϑηναῖον ἐξεῖναι, ὃς ὧν μὴ νῦν γένηται καὶ 

15 δοκιμασθῇ ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοῦ μὴ πολλοὺς φάσκοντας Πλα- 
ταιέας εἶναι κατασκευάζειν αὑτοῖς πολιτείαν. ἔπειτα καὶ τὸν νόμον 
διωρίσατο ἐν τῷ ψηφίσματι πρὸς αὐτοὺς εὐθέως ὑπέρ τε τῆς 

90 πύλεως καὶ τῶν ϑεῶν, καὶ μὴ ἐξεῖναν αὐτῶν μηδενὶ τῶν ἐννέα 

ἀρχόντων λαχεῖν, μηδὲ ἱερωσύνης μηδεμιᾶς, τοῖς δ᾽ ἐκ τούτων, 

ἂν ὦσιν ἐξ ἀστῆς γυναικὸς καὶ ἐγγυητῆς κατὰ τὸν νόμον. οὐκ- 
οὖν δεινὸν, εἰ πρὸς μὲν τοὺς ἀστυγείτονας καὶ ὁμολογουμένους 

ἀρίστους τῶν “Ελλήνων εἰς τὴν πόλιν γεγενημένους οὕτω καλῶς 
25 καὶ ἀκριβῶς διωρίσασϑε περὶ ἕκάστου, ἐφ᾽ οἷς δεῖ ἔχειν τὴν 

δωρεὼν, τὴν δὲ περιφανῶς [καὶ ἀκριβῶς] ἐν ἁπάσῃ τῇ “Ἑλλάδι 

πεπορνευμένην οὕτως αἰσχρῶς καὶ ὀλιγώρως ἐάσετε, ὑβρίζουσαν 
1389 εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀσεβοῦσαν εἰς τοὺς ϑεοὺς, ἀτιμώρητον εἶἷ- 

ναι, ἣν οὔτε οἵ πρόγονοι ἀστὴν κατέλιπον οὔϑ᾽ ὃ δῆμος πολῖτιν 

ἐποιήσατο. ποῦ γὰρ αὐτῇ οὐκ εἴργασται τῷ σώματι; ἢ ποῖ οὐκ 
5 ἐλήλυϑεν ἐπὶ τῷ καϑ᾽ ἡμέραν μισϑῷ; οὐκ ἐν Πελοποννήσῳ 

μὲν πάσῃ, ἐν Θετταλίᾳ δὲ καὶ Μαγνησίᾳ μετὰ. Σίμου τοῦ 4α- 
φισσαίου καὶ Ἐὐρυδάμαντος τοῦ Ἀειδίου υἱοῦ, ἐν Χίῳ δὲ καὶ 
ἐν ᾿Ιωνίᾳ τῇ πέλεῖόμαι μετὰ Σωτάδου τοῦ Κρητὸς ἀκολουϑοῦσα, 

10 μισϑωϑεῖσα ὑπὸ τῆς Νικαρέτης, ὅτε ἔτι ἐκείνης ἦν; τὴν δὲ 
ὑφ᾽ ἕτέροις οὖσαν καὶ ἀκολουϑοῦσαν τῷ διδόντι τί οἴεσϑε ποι- 

εἶν; ἄρ᾽ οὐχ ὑπηρετεῖν τοῖς χρωμένοις εἰς ἁπάσας ἡδονάς; εἶτα. 
τὴν τοιαύτην καὶ περιφανῶς ἐγνωσμένην ὑπὸ πάντων γῆς πε- 

15 ρίοδον εἰργασμένην ψηφιεῖσϑε ἀστὴν εἶναι; καὶ τί καλὸν φήσετε, 

πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας διαπεπρᾶχϑαι; ἢ ποίᾳ αἰσχύνῃ καὶ ἀσες, 
βείᾳ οὐκ ἔνοχοι αὐτοὶ εἶναι; πρὶν μὲν γὰρ γφαφῆναι ταύτην 
καὶ εἰς ἀγῶνα καταστῆναι, καὶ πυϑέσϑαι πάντας, ἥτις ἦν͵ καὶ 

40 οἷα ἠσέβηκε, τὰ μὲν ἀδικήματα ταύτης ἦν ἂν, ἢ δ᾽ ἀμέλεια 

τῆς πόλεως, καὶ οἵ μὲν οὐκ ἤδεσαν ὑμῶν, οἵ δὲ πυϑόμενοι 

τῷ μὲν λόγῳ ἠγανάκτουν, τῷ δ᾽ ἔργῳ οὐκ εἶχον ὅ τι χρήσαιντο 
αὐτῇ, οὐδενὸς εἰς ἀγῶνα παϑιστάντος οὐδὲ διδόντος περὶ αὐτῆς. 

τὴν ψῆφον ἐπειδὴ δὲ καὶ ἴστε πάντες καὶ ἔχετε ἐφ᾽ ὑμῖν αὖ- 
95 τοῖς καὶ κύριοί ἐστε κολάσαι, ὑμέτερον ἤδη τὸ ἀσέβημα γίγνεται 

τὸ πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ἐὰν μὴ ταύτην κολάσητε. τί δὲ καὶ φή-. 
σειεν ἂν ὑμῶν ἕχαστος ἀπιὼν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἢ ϑυγα- 
τέρα ἤ. μῆξέρο ἀποψηφισάμενος ταύτης ; ἐπειδὰν ἔρηται ὑμὲς 

1888 Ποῦ. ἦτε; καὶ εἴπητε ὧτι ᾿Εδικάζομεν, Τῷ; ἐρήσετρι εὐθύς. 

᾿ 
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᾿ ᾿ ᾿ ’ , ᾿ 3 ’ ΠΣ ΡΥ 5 ΝΣ 
ἩΝεαΐρα δηλονότι φήσετε, (οὐ γάρ ;) ὅτι ξένη οὖσα ἀστῷ συν- 

» ’ 

οἰκεῖ παρὰ τὸν νόμον, καὶ ὅτι τὴν ϑυγατέρα μεμοιχευμένην 
ἐξέδωκε Θεογένει τῷ βασιλεύσαντι, καὶ αὕτη ἔϑυσε τὰ ἱερὰ τὰ ὅ 
2.2)» ἤν τ -" , " -" ’ ν ." 4 
ἄῤῥητα ὑπὲρ τῆς πολεῶς καὶ τῷ Ζιονυσὼ γυνὴ ἐδόϑη, καὶ 

ἔξ - 35 τἄλλα, διηγούμενοι τὴν κατηγορίαν αὐτῆς, ὡς εὖ καὶ μνημονι- 
κῶς καὶ ἐπιμελῶς περὶ ἑκάστου κατηγορήϑη. αἵ δὲ ἀκούσασαι 

3 - 
ἐρήσονταν Τί οὖν ἐποιήσατε; ὑμεῖς δὲ φήσετε ᾿ἀπεψηφίσμεϑα. 

3 » -»"Ἢ » 3 

οὐκοῦν ἤδη αἵ μὲν σωφφονέστεραι τῶν γυναικῶν ὀργισϑήσονται 10 
»" αἰ 3 " -»" -" » 

ὑμῖν, διότι ὁμοίως αὐταῖς ταύτην κατηξιοῦτε μετέχειν τῶν τῆς 
» »" 7 3 -» 

πόλεως καὶ τῶν ἱερῶν" ὅσαν δ᾽ ἀνόητοι, φανερῶς ἐπιδείκνυτε 

ταύταις ποιεῖν ὁ τι ὧν βούλωνται, ὡς ἄδειαν ὑμῶν καὶ τῶν 
΄ ΄ Ἐ ᾿.- ᾿ ᾽ ᾿ ὙΕΓ ͵ , 

νόμων δεδωκότων δόξετε γὰρ, ὀλιγώρως καὶ ῥαϑύμως φέροντες, 15 

ὁμογνώμονες καὶ αὐτοὶ εἶναι τοῖς ταύτης τρόποις. ὥστε πολὺ 
μᾶλλον ἐλυσιτέλει μὴ γενέσϑαν τὸν ἀγῶνα τουτονὶ, ἢ γενόμενον 

δ᾽ »" » » - ᾽" 
ἀποψηφίσασϑαν ὑμᾶς. κομιδῇ γὰρ ἤδη παντελῶς ἐξουσία ἔσται 
“ταῖς πόρναις συνοικεῖν οἷς ὧν βούλωνται καὶ τοὺς παῖδας φά- 30 

ξ ᾽ ν 
ὄκειν οὗ ἂν τὐχώσιν εἶναν" καὶ οἵ μὲν νόμοι ἄκυροι ὑμῖν ἔσον- 

»,οὖ ΄ ΓΈ . -» , -“ Ἂν , 
ται, οἱ δὲ τρύπον τῶν ἑταιρῶν χύριοι ὃ τι ἂν βούλωνται δια- 

ς » ν᾽ » 
πρόττεσϑαι. ὥστε καὶ ὑπὲρ τῶν πολιτίδων σκοπεῖτε τοῖ μὴ 
ἀνεκδότους γίγνεσθον τὰς τῶν πενήτων ϑυγατέρας. νῦν μὲν 35 

“ ΕῚ “« “ 93ϑ».»ἰ͵ ν 

γὰρ, κῦν ἀπορηϑῇ τις, ἱκανὴν προῖκ᾽ αὐτῇ ὃ νόμος συμβάλ- 
ιν » ᾿-» 

λεται, ὧν καὶ ὑπωστιοῦν μετρίαν ἡ φύσις ὄψιν ἀποδῶ" προ- 
» , ᾽ » 

πηλακισϑέντος δὲ τοῦ νόμου ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀποφυγούσης ταύτης; 
᾽ ᾿ - »" --ς καὶ ἀκύρου γενομένου, παντελῶς ἤδη ἡ μὲν τῶν πορνῶν ἐρ- 158 4 

γασία ἥξει εἰς τὰς τῶν πολιτίδων ϑυγατέρας, δι᾿ ἀπορίαν ὅσαι 

ἂν μὴ δύνωνται ἐκδοθῆναι, τὸ δὲ τῶν ἐλευϑέρων γυναικῶν 
3ω.» ΕῚ Ἂ, , ΄᾿ Ἅ "» ’ -  ω» 3 - 

ἀξίωμα εἰς τὰς ἑταίρας, ἂν ἀδειαν λαβωσι τοῦ ἐξεῖναν αὐταῖς 

παιδοποιεῖσθαι, ὡς ἂν βούλωνται, καὶ τελετῶν καὶ ἱερῶν καὶ 5 
τιμῶν μετέχειν τῶν ἐν τῇ πόλει. ὥστε εἷς ἕκαστος ὑμῶν νομι- 

6 δ δ δι, «ό. 7 ὁ 
ζέτω, ὁ μὲν ὑπὲρ γυναικὸς, ὁ δ᾽ ὑπὲρ ϑυγατρὸς, ὁ ὃ ὑπὲρ 

δ 2 ᾿ -" -" » »" 

“μητρὸς, ὁ δ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἱερῶν 
Ἁ “ - -" τὴν ψῆφον φέρειν τοῦ μὴ ἐξίσου φανῆναν ἐκείνας τιμωμένας 10 

- ΄ - - ’ 
ταύτῃ τῇ πύρνῃ, μηδὲ τὰς μετὰ πολλῆς καὶ καλῆς σωφροσύνης 
αἱ ἐπιμελείας τραφείσας ὑπὸ τῶν προσηκόντων καὶ ἐχδοϑείσας 

-“ ἝἍ 

πατὰ τοὺς νόμους, ταύτας ἐν τῷ ἴσῳ φαίνεσθαι μετεχούσας 
» " ΕΞ ΓῺ Ἂ Ἢ ΄ τ ὧν. ζ 

τῇ μετὰ πολλῶν καὶ ἀσελγῶν τρόπων πολλάκις πολλοῖς ἑκάστης 15 
ΠΡῸΣ , αἱ “ ᾽ ΄ [ν - Α ἘΣ 
ϑημέρας συγγεγενημένῃ, ὡς ἕκαστος ἠβούλετο. ἡγεῖσϑε δὲ, μὴητ 

Η - , ᾿ 3 ᾿ ἐμὲ τὸν λέγοντα εἶναι ᾿Απολλόδωρον, μήτε τοὺς ἀπολογησομένουρ 
, - ".)53 ᾿ ὥ 3 - 

καὶ συνεροῦντας πολίτας, ἀλλὰ τοὺς νύμους καὶ Νέαϊραν ταῦὺ- 
ωμπορίὴ. Του, 11. ΒΡ 
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20 τηνὶ περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῇ πρὸς ἀλλήλους διαδικάξεσϑαι: 
καὶ ὅταν μὲν ἐπὶ τῆς κατηγορίας γένησϑε, τῶν νόμων αὐτῶν 
ἀκούετε, δι΄ ὧν οἰκεῖται ἢ πόλις καὶ καϑ'΄ οὗς ὀμωμόκατε 

διπάσειν, τί κελεύουσι καὶ τί παραβεβήκασιν" ὅταν δὲ ἐπὶ τῆς 
ἀπολογίας ἦτε, μνημονεύοντες τὴν τῶν νόμων κατηγορίαν καὶ 

45 τὸν ἔλεγχον τῶν εἰρημένων τήν τε ὄψιν αὐτῆς ἰδόντες ἐνϑυ- 
μεῖσϑε τοῦτο μόνον, εἰ Νέαιρα οὖσα ταῦτα διαπέπρακται. ἄξιον 
δὲ κἀκεῖνο ἐνθεμηϑῆναι, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, ὅτι ᾿Αρχίαν, τὸν 
ἱεροφάντην γενόμενον, ἐξελεγχϑέντα ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἀσεβεῖν 

885 ϑύοντα παρὰ τὰ πάτρια τὰς ϑυσίάς ἐκολάσατε ὑμεῖς, καὶ ἄλλα 

τε κατηγορήϑη αὐτοῦ, καὶ ὅτι Σινώπῃ τῇ ἑταίρᾳ «“λώοις ἐπὶ 

τῆς ἐσχάρας τῆς ἐν τῇ αὐλῇ ᾿Ελευσῖνι προσαγούσῃ ἱερεῖον ϑύ- 
σειεν, οὐ νομίμου ὄντος ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἱερεῖα ϑύειν, οὐδὲ 

6 ἐκείνου οὔσης τῆς ϑυσίας, ἀλλὰ τῆς ἱερείας. οὐκοῦν δεινὸν, 

τὸν μὲν καὶ ἐκ γένους ὄντα τοῦ Εὐμολπιδῶν καὶ προγόνων 
χαλῶν κἀγαϑῶν καὶ πολίτην τῆς πόλεως, ὅτι ἐδόκει τι παρα- 
βῆναι τῶν νομίμων, δοῦναι δίκην" καὶ οὔϑ᾽ ἡ τῶν συγγενῶν 

10 οὔϑ᾽ ἡ τῶν φίλων ἐξαίτησις ὠφέλησεν αὐτὸν, οὔϑ᾽ αἱ λειτουρ- 

γίαι, ἃς ἐλειτούργησε τῇ πόλει αὐτὸς καὶ οἵ πρύγονοι αὐτοῦ, 
οὔτε τὸ ἱεροφάντην εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκολάσατε δόξαντα ἀδικεῖν " 
Νέαιραν δὲ ταυτηνὶ, εἴς τε τὸν αὐτὸν ϑεὸν τοῦτον ἠσεβηπυῖαν 

15 Χαὶ τοὺς νόμους, καὶ αὐτὴν καὶ τὴν ϑυγατέρα αὐτῆς, οὐ τι- 

μωρήσεσϑε; ϑαυμάζω δ᾽ ἔγωγε, τί ποτε καὶ ἐροῦσι πρὸς ὑμᾶς 
ἐν τῇ ἀπολογίᾳ. πότερον ὡς ἀστή ἐστι Νέαιρα αὕτη καὶ κατὰ 
τοὺς νόμους συνοικεῖ ἀστῷ; ἀλλὰ μεμαρτύρηται ἑταίρα οὖσα καὶ 
δούλη Νικαρέτης γεγενημένη. ἀλλ᾽ οὐ γυναῖχα εἶναι αὐτοῦ, 

90 ἀλλὰ παλλακὴν ἔχειν ἔνδον; ἀλλ᾽ οἵ παῖδες ταύτης ὄντες καὶ 

εἰσηγμένον εἰς τοὺς φράτορας ὑπὸ Στεφάνου καὶ ἡ ϑυγάτηρ 
ἀνδρὶ ᾿4ϑηναίῳ ἐκδοϑεῖσα περιφανῶς αὐτὴν ἀποφαίνουσι γυ- 
γψαῖχα ἔχοντα. ὡς μὲν τοίνυν οὐκ ἀληϑῆ ἔστι τὰ κατηγορημένα 

25 καὶ μεμαρτυρημένα, οὔτ᾽ αὐτὸν Στέφανον οὔτ᾽ ἄλλον ὑπὲρ τού» 
του οἶμαι ἐπιδείξειν, οὔϑ᾽ ὡς ἔστιν ἀστὴ Νέαιρα αὕτη. ἀκούω 
δὲ αὐτὸν τοιοῦτόν τι μέλλειν ἀπολογεῖσϑαι, ὡς οὐ γυναῖκα 
ἔχει αὐτὴν, ἀλλ᾽ ἑταίραν, καὶ οἱ παῖδες οὐκ εἰσὶ ταύτης, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἑτέρας γυναικὸς αὐτῷ ἀστῆς, ἥν φησι πρότερον γῆμαι συγ- 

[886 γενῆ αὑτοῦ. πρὸς δὴ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ τοῦ λόγου καὶ τὴν 
παρασκευὴν τῆς ἀπολογίας καὶ τῶν. μαρτυρεῖν αὐτῷ παρεσκευα- 

σμένων πρόκλησιν αὐτὸν προεκαλεσάμην ἀκριβῆ καὶ δικαίαν» 
6 δι᾿ ἧς ἐξῆν ὑμῖν πάντα τἀληϑῆ εἰδέναι, παραδοῦναι τὸς ϑερα- 



ΚΑΤΑ ΝΕΖΙΡΑΣ. 587 

« ’, ΄ 

ποΐνας τὰς ΝΜεαίρᾳ τότε προσκαρτερούσας, ὅτ᾽ ἦλθεν ὡς «Στέ- 
φανον ἐκ Μεγάρων, Θρᾷτταν καὶ Κοκκαλίνην, καὶ ἃς ὕστερον 

᾿ ΄, 3 2 ’ μ-- ’ ᾿ , «τ οἱ παρὰ τούτῳ οὐσὰ ἔπτησατο, Ξενίδα καὶ Δοοσίδα, οἷ ἴσασὶν 
» ; 2 » 

ἀκριβῶς Πρύξενόν τε τὸν τελευτήσαντα καὶ ᾿Αρίστωνα τὸν νῦν 
ὄντα καὶ ᾿Αντιδωρίδην τὸν σταδιοδρομοῦντα καὶ Φανὼ τὴν 10 

, ᾿ [4] , » ᾿ ΄ 

Στρυβήλην καλουμένην, 1] Θεογένει τῷ βασιλεύσαντι συνῴκησε, 
Ἵ᾿ -»" 

Νεαίρας ὄντας" καὶ ἐὰν φαίνηταν ἐκ τῆς βασάνου γήμας Στέ- 
δ 3 - -" -" 

'φανος οὑτοσὶ ἀστὴν γυναῖκα, καὶ ὄντες αὐτῷ οἵ παῖδες οὗτοι 
» Ἁ 

ἐξ ἑτέρας γυναικὸς ἀστῆς, καὶ μὴ Νεαίρας, ἤϑελον ἀφίστασϑαι 15 
- -" κ 

τοῦ ἀγῶνος καὶ μὴ εἰσιέναι τὴν γραφὴν ταύτην. τὸ γὼρ συνοι- 
ἢ "Ἄ Ξ 

κεῖν τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃς ἂν παιδοποιῆταν καὶ εἰσάγῃ εἴς τε τοὺς 
’ὔ - » 

φράτορας καὶ δημύτας τοὺς υἱεῖς καὶ τὰς ϑυγατέρας ἰχδιδῷ ὡς 
ς -» Ε -“ 3 , Ἑ ι ᾿ , δ ’ ΄ » [) 3 

αὑτοῦ οὔσας τοῖς ἀνδράσι τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ἡδονῆς ἕνεκ᾽ 20 
ι -" 3 δ - 

ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καϑ΄ ἡμέραν ϑεραπείας τοῦ σώ- 

ματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσϑαι γνησίως καὶ τῶν 

ἐνὸ γλα: ἣν ἔχειν. ὥστ᾽, εἰ πρό ἔ ῖ; ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν. » εἰ πρύτερον ἔγημε γυναῖκα 
ἀστὴν, καὶ εἰσὶν οὗτοι οἵ παῖδες ἐξ ἐκείνης, καὶ μὴ Νεαίρας, 

--» δικα ὦ - ω , 7 5» “- ἴς 
ἐξῆν αὐτῷ ἐκ τῆς ἀπρββοσίατης μαρτυρίας ἐπιδεῖξαν παραδόντι 925 

Ἂ , ΄ "-" 

τὰς ϑεραπαίνας ταύτας. ὡς δὲ προεκαλεσάμην, τούτων ὑμῖν 
, ’ 

τήν τε μαρτυρίαν καὶ τὴν πρύκλησιν ἀναγνώσεται. λέγε τὴν 
μαρτυρίαν, ἔπειτα τὴν πρόκλησιν. 

ΠΡΟ θῺ» ΤΌΑ͂, 1881 

“Ἱπποκράτης ᾿Ιπποκράτους Προβαλείσιος, 4Φημοσϑένης 4ημο- 
σϑένους Παιανιεὺς, Ζιοφάνης Ζιοφάνους ᾿ἡλωπεκῆϑεν, Διομένης 

᾿Αρχελάου Κυδαϑηναιεὺς, Δεινίας Φορμίδου Κυδαντίδης, “Δυσί- 

ψαχος «“υσίππου Αἰγιαλεὺς μαρτυροῦσι παρεῖναι ἐν ἀγορᾷ, ὅτ᾽ 5 
᾿Απολλόδωρος προὐκαλεῖτο Στέφανον ἀξιῶν παραδοῦναν εἰς βά- 

σανον τὰς ϑεραπαίνας περὶ ὧν ἠτιῶτο ᾿Απολλόδωρος Στέφανον 

σερὶ ἹΝεαίρας, Στέφανον δ᾽ οὐκ ἐθελῆσαι παραδοῦναι τὰς ε- 

φαπαίνας, τὴν δὲ πρόκλησιν εἶναι, ἣν παρέχεται ᾿Απολλόδωρος. 10 
«Δέγε δὴ αὐτὴν τὴν πρόκλησιν, ἣν προὐκαλούμην ἐγὼ Στέ- 

φανον τουτονί, 

ΤΡΥΡ ΟΥ̓Χ ΤΕΓ ΣΕΙ͂Σ. 

Τάδε προὐκαλεῖτο ᾿Απολλόδωρος Στέφανον περὶ ὧν τὴν 
γραφὴν γέγραπται, Νέαιραν ξένην οὖσαν ἀστῷ συνοικεῖν, ἕτοι- 15 

ΒΡ 4 
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μος ὧν τὰς ϑεραπαίνας παραλαμβάνειν τὰς Νεαίρας, ἃς ἐκ 

Μεγάρων ἔχουσα ἦλϑε, Θρᾷτταν καὶ Κοκκαλίνην, καὶ ἃς ὕστε- 
ρον παρὸ Στεφάνῳ ἐκτήσατο, Ξενίδα καὶ 4ροσίδα, τὰς εἰδυίας 

20 ἀκριβῶς περὶ τῶν παίδων τῶν ὄντων ἹΝεαίρᾳ, ὅτι ἐκ Στεφά- 
᾿ ΄- ΄ δ ’ κι 7 ᾿ Θ » Ἥ 

γου εἰσὶ, Πρύξενός τε ὁ τελευτήσας καὶ ᾿Δρίστων ὁ νῦν ὧν 
᾿ς » πῖν.: : καὶ ᾿Αντιδωρίδης ὃ σταδιοδρομῶν καὶ Φανὼ, ἐφ᾽ ᾧ τε βασα- 

νίσαν αὐτάς. καὶ εἰ μὲν ὁμολογοῖεν, ἐκ Στεφάνου εἶναν καὶ 
25 Νεαίρας τούτους τοὺς παῖδας, πεπρᾶσϑαι Νέαιραν κατὰ τοὺς 

νόμους καὶ τοὺς παῖδας ξένους εἶναι" εἰ δὲ μὴ ὁμολογοῖεν, ἔκ 
΄ 3 -" 3 

ταύτης εἶναι αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας γυναικὸς ἀστῆς, ἀφίστα- 
--΄,}δ)»"ν 2 -"- ᾿ , ᾿ Ἵ -» 

σϑαι τοῦ ἀγῶνος ἡϑέλον τοῦ κατὰ Νεαίρας. καὶ εἴ τι ἐκ τῶν 

βασάνων βλαφϑείησαν αἱ ἄνϑρωποι, ἀποτίνειν ὅ τι βλαβείησαν. 
588 Ταῦτα προκαλεσαμένου ἐμοῦ, ἄνδρες δικασταὶ, Στέφανον 

τουτονὶ, οὐκ ἠϑέλησαν δέξασϑαι. οὐκοῦν ἤδη δοκεῖ ὑμῖν δεδι- 
΄, 4 2 - - , Ἂ» Φον ἂν ᾿ Ω 

πᾶσϑαν ὑπ αὐτοῦ Στεφάνου τουτουΐ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, οτιὲ 
"᾿ ’ -" - ’ [3] » " 2 , ’ 

5 ἔνοχύς ἐστι τῇ γραφῇ Νέαιρα, ἣν ἐγὰ αὐτὴν ἐγραψάμην, καὶ 
ὅτι ἐγὼ μὲν ἀληϑῆ εἴρηκα πρὸς ὑμᾶς καὶ τὰς μαρτυρίας παρε- 

“4 ᾽ 
σχύμην ἀληϑεῖς, οὑτοσὶ δ᾽, ὅ τι ἂν λέγοι, ἅπαντα ψεύσεται, 
καὶ ἐξελέγξειν αὐτὸς αὐτὸν, ὅτι οὐδὲν ὑγιὲς λέγει, οὐκ ἐθελήσας 

10 παραδοῦναι εἰς βασάνους τὰς ϑεραπαίνας, ἃς ἐγὼ ἐξήτουν αὖ- 

τόν. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ τοῖς ϑεοῖς, εἰς οὗς 
τ » » 

οὗτοι ἠσεβήκασι, παὶ ἐμαυτῷ τιμωρῶν κατέστησά τε τουτουσὶ 
εἰς ἀγῶνα καὶ ὑπὸ τὴν ὑμετέραν ψῆφον ἤγαγον. καὶ ὑμᾶς δὲ 
χρὴ, νομίσαντας μὴ λήσειν τοὺς ϑεοὺς, εἰς οὗς οὗτοι παραΐε- 

15 νομήκασιν, ὅ τι ὧν ἕκαστος ὑμῶν ψηφίσηται, ψηφίσασθαι τὰ 
δίκαια, καὶ τιμωρεῖν, μάλιστα μὲν τοῖς ϑεοῖς, ἔπειτα δὲ καὶ 
δι. κα. » » : ΡΞ" «ὦ . 

ὑμῖν αὐτοῖς. καὶ ταῦτα ποιήσαντες δόξετε πᾶσι καλῶς καὶ δι- 
᾿ ΄ ’ ᾿ Α «ι ’, ΠῚ : ’ 

καίως δικάσαι ταύτην τὴν γραφὴν, ἣν Νέαιραν ἐγὼ ἐγραψὰ- 
, 3 2 - ὠλν- 

40 μὴν ξένην οὐσαν ἀστῷ συνοικεῖν. 
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3 
Ἁ ι » 9 4 3 -" 

ΤΠ κειδὴ τοὺς ἐν τῷ τάφῳ κειμένους ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῷδε 
-" ᾿ - » “ Α τῷ πολέμῳ γεγενημένους ἔδοξε τῇ πόλει δημοσίᾳ ϑάπτειν, καὶ 

, , -» ᾽ 3 » 
στροσέταξεν ἐμοὶ τὸν νομιζόμενον λύγον εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἐσκο- 

- ᾿ 

ποὺυν μὲν εὐθὺς, ὅπως τοῦ προσήκοντος ἐπαίνου τεύξωνται, 1889 

ἐξετάζων δὲ καὶ σκοπῶν ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων ἕν τι 

τῶν ἀδυνάτων εὕρισκον ὄν. οἱ γὰρ τὴν ὑπάρχουσαν πᾶσιν ἔμ- 
φυτον τοῦ ζῆν ὑπερεῖδον ἐπιϑυμίαν καὶ τελευτῆσαι καλῶς μᾶλ- 9 

᾽ » τὰ - -- » 

λον ἠβουλήϑησαν, ἡ ζῶντες τὴν “Ελλάδα ἰδεῖν ἀτυχοῦσαν, πῶς 
3 »" 3 οὐκ ἀνυπέρβλητον παντὶ λύγῳ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν καταλελοίπα- 

» »" ΟΡ σιν; ὁμοίως μέντοι διαλεχϑῆναι τοῖς πρότερύν ποτε εἰρηποῦιν 
εἰ . ΕΥ ’ . 

ἐνθάδ᾽ εἶναί μοι δοκεῖ. ὡς μὲν οὖν ἡ πόλις σπουδάζει πεῤὲ 10 
τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τελευτῶντας, ἔκ τε τῶν ἄλλων ἔστιν ἰδεῖν 

καὶ μάλιστα ἐκ τοῦδε τοῦ νύμου, καϑ᾽ ὃν αἱρεῖται τὸν ἐροῦντα 
" -»" 5» " »" - ᾽ ἐπὶ ταῖς δημοσίαις ταφαῖς. εἰδυῖα γὰρ παρὰ τοῖς χρηστοῖς ἀν- 

-" ΄ - , 

δράσι τὰς μὲν τῶν χοημάτων κτήσεις καὶ τὰς τῶν κατὰ βίον 15 
ς΄ - 3 »-Ὁ᾿ “ -»" 

ἡδονῶν ἀπολαύσεις ὑπερεωραμένας, τῆς δ᾽ ἀρετῆς καὶ τῶν 
-" ᾿ τ : Ὦν 5 γ - 

ἐπαίνων πᾶσαν τὴν ἐπιϑυμίαν οὖσαν, ἐξ ὧν ταῦτ᾽ ἂν αὐτοῖς 
-" ᾽ - 

μάλιστα γένοιτο λόγων, τούτοις ὠήϑησαν δεῖν αὐτοὺς τιμᾷν, 
- ’, , 

ἵν᾽, ἣν ζῶντες ἐκτήσαντο εὐδοξίαν, αὕτη καὶ τετελευτηποσὺν 40 
3 .-“ 3 , ᾽ " ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ ΄ ᾽ » " αὐτοῖς ἀποδοϑείη. εἰ μὲν οὖν, τὴν ἀνδρίαν μόνον αὐτοῖς τῶν 

δ ’ 

εἰς ἀρετὴν ἀνηκόντων ὑπάρχουσαν ξώρων, ταύτην ἂν ἐπαινέ- 
᾽ » - -» 

σας ἀπηλλαττύμην τῶν λοιπῶν᾽ ἐπειδὴ δὲ καὶ γεγενῆσϑαν κα- 
λῶς, καὶ πεπαιδεῦσϑαι σωφρόνως, καὶ βεβιωκέναν φιλοτίμως 

᾿ 3 - Ὥ( π Μὰ Ξ “ἡ ᾿ ί 5 
συμβέβηκεν αὐτοῖς, ἐξ ὧν εἰκύτως ἦσαν σπουδαῖοι, αἰσχυνοί- 2 

΄ 3 - 

μὴν ἂν, εἴ τι τούτων φανείην παραλιπών. ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τῆς 
ὡ ΝΣ ρα ΦΥῊΝ ς ι ᾽ ἂν ὰ κα τὶ 

τοῦ γένους αὐτῶν ἀρχῆς. ἡ γὰρ εὐγένεια τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ἐκ 
’ -" ᾽ , 3 

πλείστου χρύνου παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀνωμολόγηται. οὐ. γὰρ 
, ᾽ δ .3 5. ἴκὰ , - » , 30 ἴγ 1800 μόνον εἰς πατέρ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ἄνω προγόνων κατ ἄνδρα 

ΕΝ ἐ - “ ν᾿ 3 ᾽ - » ἀνενεγκεῖν ἑκάστῳ τὴν φύσιν ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰς ὅλην ποινῇ τὴν 
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διὺν , Ἢ 3. λδ δ - , 
ὑπάρχουσαν πατρίδα, ἧς αὐτόχϑονες ὁμολογοῦνταν εἶναι. μόνου 

2 Ἐ 

56. γὰρ πάντων ἀνθρώπων, ἐξ ἧσπερ ἔφυσαν, ταύτην ὥκησαν καὶ 
τοῖς ἐξ αὑτῶν παρέδωκαν. ὥστε δικαίως ἄν τις ὑπολάβοι, τοὺς 

Π ΕῚ ᾿Ὶ , ΕῚ ͵ ΄ Ὶ , , 

μὲν εἰς τὰς ἐπήλυδας ἐλϑόντας πόλεις καὶ τούτων πολίτας προσ- 
» - » ᾿ 

αγορευομένους ὁμοίους εἶναι τοῖς εἰσποιητοῖς τῶν παίδων, τού- 

10 τους δὲ γνησίους γύνῳ τῆς πατρίδος πολίτας εἶναι. δοκεῖ δέ 

μοι καὶ τὸ τοὺς καρποὺς, οἷς ζῶσιν ἄνθρωποι, παρ᾽ ἡμῖν 
πρώτοις φανῆναι χωρὶς τοῦ μέγιστον εὐεργέτημ᾽ εἰς πάντας γε- 

νέσϑαι ὁμολογούμενον σημεῖον ὑπάρχειν τοῦ μητέρα τὴν χώραν 
15 εἶναι τῶν ἡμετέρων προγόνων. πάντα γὰρ τὰ τίκτοντα ἅμα 

παὺ τροφὴν τοῖς γιγνομένοις ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως φέρει" ὅπερ 
ἥδε ἡ χώρα πεποίηκε. τὰ μὲν οὖν εἰς γένος ἀνήκοντα τοιαῦτα δι᾽ 
αἰῶνος ὑπάρχει τοῖς τῶνδε τῶν ἀνδρῶν προγόνοις. τὰ δ᾽ εἰς 

2 ᾿ ᾿ "» 2 ἊΣ ’ εἶ -»" , 
420 ἀνδρίαν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν παντὰ μὲν κατοκνῶ λέγειν. φυ- 

λαττύμενος, μὴ μῆκος ἄκαιρον ἐγγένηταν τῷ λόγῳ ἃ δὲ καὶ 
τοῖς εἰδόσι χρήσιμα ἀναμνησθῆναι, καὶ τοῖς ἀπείροις κάλλιστα 
9 - κ - Ε1) Ἁ κι »" ΄ » 

ἀκοῦσαι, καὶ ζῆλον ἔχει πολὺν, [καὶ] μῆκος λύγων ἄλυπον 

ἔχοντα, ταῦτα ἐπὶ κεφαλαίων εἰπεῖν πειράσομαι. οἵ γὰρ τῆς 

25 χατὰ τὸν παρόντα χρόνον γενεᾶς πρόγονον καὶ πατέρες καὶ τού- 
τῶν ἐπάνω τὰς προσηγορίας ἔχοντες, αἷς ὑπὸ τῶν ἐν γένει 

, ς» ᾿ γω» ΄ "» [γ » 
γνωρίζονταν, ἠδίκησαν μὲν οὐδένα πώποτε οὗτε λληνα οὔτε 

, ΠῚ 5, ἐδ τὰ ᾿ν. . ὦ τοῦ ΜῈ » 
βάρβαρον, ἀλλ᾽ ὑπῆρχεν αὐτοῖς πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις καλοῖς 

1891 κἀγαϑοῖς καὶ δικαιοτάτοις εἶναι, ἀμυνόμενοι δὲ πολλὰ καὶ λαμ- 
κ᾿ ς ᾿ .] κι 2 , " ΄ ΄ 

πρὰ διεπράξαντο. καὶ γὰρ τὸν ““μαζόνων στρατὸν ἐλϑόντα ἐκρά- 
τησαν οὕτως, ὥστ᾽ ἔξω Φάσιδος ἐκβαλεῖν, καὶ τὸν Εὐμόλπου 

- ΄ » 3 

5 καὶ πολλῶν ἄλλων στόλον οὐ μόνον ἐκ τῆς οἰκείας, ἀλλὰ καὶ 
ΕῚ - - » ἰν ΄ ῇ 35. " 4) δ δ᾽ Ρὶ κα 
ἕκ τῆς τῶν αλλῶν Ελληνων χώρας ἐξήλασαν, οὐὺς οὗ πρὸ ἡμῶν 

ν ᾿ δ ’ ΄ αι δ᾽ 9 : Ὁ Ἃ ΄ 
οἰκοῦντες πρὸς ἕξσπέραν πάντες οὔϑ᾽ ὑπέμειναν οὔτ᾽ ἠδυνηϑη- 

σαν κωλῦσαι. καὶ μὴν καὶ τῶν ᾿Ηρακλέους παίδων, ὃς τοὺς 
-» δ Ξ᾿ , 

10 ἄλλους ἔσωζε, σωτῆρες ὠνομάσϑησαν, ἡνίκα λϑὸον εἰς τήνδε 
- ᾿Ὶ - τὴν γῆν ἱχέται φεύγοντες Ἑυρυσϑέα. καὶ πρὸς πᾶσι τούτοις 

καὶ πολλοῖς ἄλλοις καὶ καλοῖς ἔργοις τὰ τῶν κατοιχομένων νό- 
»" , σ Ἁ ᾿’ 

μιμὰ οὐ περιεῖδον ὑβριζόμενα, ὅτε τοὺς “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας ϑά- 
» 3 “ 3 

στειν ἐκώλυε Κρέων. τῶν μὲν οὖν εἰς μύϑους ἀνηνεγμένων ἔρ- 
15 γῶν πολλὰ παραλιπὼν τούτων ἐπεμνήσϑην, ὧν οὕτως ἕκαστον 

εἰ 

εὐσχήμονας καὶ πολλοὺς ἔχει λύγους, ὥστε καὶ τοὺς ἐμμέτρους 
καὶ τοὺς τῶν ἀδομένων ποιητὰς καὶ πολλοὺς τῶν συγγραφέων 
ὑποϑέσεις τὰ ἐκείνων ἔργα τῆς αὑτῶν μουσικῆς πεποιῆσϑαι. 

»" » ’ Ἷ -»" ᾽ 

90 ἃ δὲ τῇ μὲν ἀξίᾳ τῶν ἔργων οὐδέν ἐστι τούτων ἐλάττω, τῷ ὃ 
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ὑπογυιότερ᾽ εἶναι τοῖς χρόνοις οὔπω μεμυϑολόγηται οὐδ᾽ εἰς 
τὴν ἡρωϊκὴν ἐπανῆκται τάξιν, ταῦτ᾽ ἤδη λέξω. ἐκεῖνοι τὸν ἐξ 
ἁπάσης τῆς ᾿4σίας στόλον ἐλϑόντα μόνοι δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ 
γχ χαὶ κατὰ ϑάλατταν, καὶ διὰ τῶν ἰδίων κινδύνων κοινῆς ἌΣ Φ5 

ρίας πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν αἴτιοι κατέστησαν. καὶ προείρηται μὲν, ὁ 

μέλλω λέγειν, ὑπ᾽ ἄλλων πρότερον, δεῖ δὲ μηδὲ νῦν τοῦ δικαίου 

«αἱ καλῶς ἔχοντος ἐπαίνου τοὺς ἄνδρας ἐκείνους στερηϑῆναι. τοσοῦ- 1892 
«ον γὰρ ἀμείνους τῶν ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένων. νομέζοιντ᾽ ἂν εἰ- 

πότως, ὅσον οἵ μὲν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ὁ ὄντες ἀριστεῖς δέκ᾽ ἔτη 

τῆς ᾿Ασίας ἕν χωρίον πολιορκοῦντες μόλις εἶλον, οὗτοι δὲ τὸν 5 

ἐκ πάσης τῆς ἠπείρου στόλον ἐλϑόντα μόνοι. τἄλλα πάντα κα- 

τεστραμμένον οὐ μόνον ἠμύναντο, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν ὑπὲρ ὧν 
τοὺς ἄλλους ἠδίκουν ἐπέϑηκαν. ἔτι τοίνυν τὰς ἐν αὐτοῖς τοῖς 
“Ἕλλησι πλεονεξίας κωλύοντες πάντας, ὅσους συνέβη γενέσϑαι, 10 

κινδύνους ὑπέμειναν, ὕπου τὸ δίκαιον εἴη τεταγμένον, ἐνταῦ- 
ϑα προσνέμοντες ἑαυτοὺς, ἕως εἰς τὴν νῦν ζῶσαν ἡλικίαν ὁ 
χφύνος προήγαγεν ἡμᾶς. μηδεὶς δ᾽ ἡγείσϑω. μὲ ἀποροῦντα, ῦ 
τι χρὴ περὶ τούτων εἰπεῖν ἑκάστου, ταῦτα τὰ πραχϑέντα ἀπη- 15 

ριϑμηκέναν" εἰ γὰρ ἁπάντων ἀμηχανώτατος ἣν ὅ τι χρὴ λέγειν 
πορίσασϑαι, ἡ ἐκείνων ἀρετὴ πολλὰ καλὰ δίδωσιν αὐτὴ εἰπεῖν, 
χαὶ πρόχειρα, ἃ δάδιον μέν ἐστι διελϑεῖν, ἀλλὰ προαιροῦμαἥ 

τῆς εὐγενείας καὶ τῶν παρὰ τοῖς προγόνοις μεγίστων μνησϑεὶς 20 
ὡς τάχιστα συνάψαι τὸν λύγον πρὸς τὰ τοῖςδε πεπραγμένα» 
ἵν᾽, ὥσπερ τὰς φύσεις ἦσαν συγγενεῖς, οὕτω καὶ τοὺς ἐπαί- 
γους ἐπ᾽ αὐτῶν κοινοὺς ποιήσωμαι, ὑπολαμβάνων ταῦτ᾽ ἂν 
εἶναι κεχαρισμένα κἀκείνοις καὶ μάλιστ᾽ ἀμφοτέροις, εἰ τῆς 25 
ἀλλήλων ἀρετῆς μὴ μόνον τῇ φύσει μετάσχοιεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
ἐπαίνοις. ἀνάγκη δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ διαλοβεῖν καὶ πρὸ τοῦ τὰ 
τοῖσδε πεπραγμένα τοῖς ἀνδράσι δηλοῦν καὶ τοὺς ἔξω τοῦ γέ- 

γους πρὸς τὸν τάφον ἠκολουϑηκύτας πρὸς εὔνοιαν παρακαλέ- 1808 
σαι. καὶ γὰρ, εἰ μὲν εἰς χρημάτων δαπάνην ἤ τινα ἄλλην 
ϑεωρίαν ἱππικῶν ἢ γυμνιχῶν ἄϑλων ἐτάχϑην κοσμῆσαι τὸν τά- 

φον, ὕσῳπερ ἂν προϑυμύτερον καὶ ἀκριβέστερον τοῦτο παρε- 

σκευάσμην, τοσούτῳ μᾶλλον ἂν προσήκοντα ἔδοξα πεποιημένα 5 
λόγῳ δ᾽ ἐπαινέσαι, τούσδε τοὺς ἄνδρας αἰφεϑεὶς, ἐὰν μὴ τοὺς 

ἀκούοντας συμβουλομένους λάβω, φοβοῦμαι, μὴ τῇ προϑυμίᾳ 

τοὐναντίον οὗ δεῖ ποιήσω. ὃ μὲν γὰρ πλοῦτος καὶ τὸ τάχος 
καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ὅμοια αὐτάρκεις ἔχει τὰς 10 
ὀνήσεις τοῖς κεκτημένοις, καὶ κρατοῦσιν ἐν αὐτοῖς, οἷς ἂν 
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Ἵ - Ἃ “ὦ 4 Μ᾿ 7 κοι 

παρῇ» καν μηδεὶς τῶν ἄλλων βούληται" ἡ δὲ τῶν λύγων πεῖ- 
-»" - 3 : ἃ, ΄ 

ϑὼ τῆς τῶν ἀκουόντων εὐνοίας προσδεῖται, καὶ μετὰ μὲν ταύ- 
δι ΡῚ β ΄ ὦ ἢ 16 τῆς, κἂν μετρίως δηϑῆ, δόξαν ἤνεγκε καὶ χάριν προσποιεῖ;" 

ἐδ 11 ω ΕἸ » 
ἄνευ δὲ ταύτης, κἂν ὑπερβάλῃ τῷ λέγειν καλῶς, προσέστη τοῖς. 
3 ΄ ; Ρ, ᾿ - τῇ ο, Γε δι ἃ, 
ἀπουουσι. πολλὰ τοίνυν ἔχων εἰπεῖν ὧν οἵδε πράξαντες δικαΐί- 

ὡς ἐπαινεϑήσονται, ἐπειδὴ πρὸς αὐτοῖς εἰμὶ τοῖς ἔργοις, ἀπο- 

20 ρῶ τί πρῶτον εἴπω προϊστάμενα γάρ [μοι] πάντα εἰς ἕνα 
- ’ - 2 ᾿ 

καιρὸν δύσχριτον χαϑίστησί μοι τὴν αἵρεσιν αὑτῶν. οὐ μὴν 
ΕΚ " ι ϑ. δὰ "ἃ «ὅν ͵ ω 
ἄλλα πειράσομαι τὴν αὐτὴν ποιήσασθαι τοῦ λογου ταξιν, ἥπερ, 

- - , ρ μ ,9 - » - ᾽ 

ὑπῆρξε τοῦ βίου τούτοις. οἵδε γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐν πᾶσι τοῖς παι- 

95 δεύμασιν ἦσαν ἐπιφανεῖς, τὰ πρέποντα καϑ᾽ ἡλικίαν ἀσκοῦν- 
“ »" 9 - 

τες ἕκαστην, καὶ πᾶσιν ἀρέσκοντες, οἷς χρὴ. γονεῦσι, φίλοις, 

οἰκείοις. τοιγαροῦν ὥσπερ ἴχνη γνωρίζουσα νῦν ἡ τῶν οἰκείων 
3 - - “; -»-“΄ 

αὐτοῖς καὶ φίλων μνήμη πᾶσαν ὥραν ἐπὶ τούτους φέρεται τῷ 
΄ ν᾿ δ , - ͵ 2 “τ ΄ ͵ 

804 ποϑῳω, πολλὰ ὑπομνηματὰ λαμβάνουσα ἐν οἷς συνήδεν τούτοις 
φὺ»ἤ 5’ ᾽ ᾿ Α ᾽ “Μ Ἀ)9 υ)ὰ » , “ 
ἀρίστοις οὐσιν. ἐπειδὴ δὲ εἰς ἀνδρας ἀφίκοντο, οὐ μόνον τοῖς 

πολίταις γνώριμον τὴν αὑτῶν φύσιν, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἀνϑρώ- 
»“ 3 

ποις κατέστησαν. ἔστι γὰρ, ἔστιν ἁπάσης ἀρετῆς ἀρχὴ μὲν 
’ , } ᾽ ’ Α » Π , , ’ 

5 σύνεσις, πέρας δὲ ἀνδοία, καὶ τῇ μὲν δοκιμάζεται, τί πρακτέον 
Ξε. -οΧ Ὄῃ 2 , 2 , “" ᾿ 4 ἐστὶ, τῇ δὲ σώζεται. ἐν τούτοις ἀμφοτέροις οἵδε πολὺ διῆνεγ- 

Ἢ ι "Ἱ 5 , Υ͂ - , »Ἥ ὦ ὃ 

καν. καὶ γαρ, εἴ τις ἐφύετο κοινὸς πᾶσι κίνδυνος τοῖς Βλλη- 

σιν, οὗτοι πρῶτοι προείδοντο καὶ πολλάκις εἰς σωτηρίαν ἅπαν- 
΄ ε τ 

10 τας παρεκάλεσαν᾽ ὕπερ γνώμης ἀπόδειξίς ἐστιν εὖ φρονούσης. 
» ν τ ᾽ 

καὶ τῆς παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγνοίας μεμιγμένης κακίᾳ, ὅτ 
» » » 3 ; 

ἐνῆν ταῦτα κωλύειν ἀσφαλῶς, τὰ μὲν οὐ προορώσης, τὰ δ᾽ εἴ- 

ρωνευομένης, ὅμως, ἡνίχ᾽ ὑπήκουσαν καὶ τὰ δέοντα ποιεῖν 
᾿ ᾽ 7 

15 ἠϑέλησαν, οὐκ ἐμνησικάκησαν, ἀλλὰ προστάντες καὶ παρασχόν- 
, 3 ΄ 

τὲς ἅπαντα προϑύμως, καὶ σώματα, καὶ χρήματα, καὶ συμμά- 
-“ 3 » Ν 9ς » » 

χους, εἰς πεῖραν ἦλθον ἀγῶνος, εἰς ὃν οὐδὲ τῆς ψυχῆς ἐφεί- 
ὅαντο. ἐξ ἀνάγκης δὲ συμβαίνει, ὅταν μάχη γίγνηται, τοῖς 
ες} τὶ »"Ἢ᾽ ἔ - Π ὕω ΕῚ “" 3 ’ 3 ΠῚ -»" Ω᾽ 50 μὲν ἡττᾶσϑαι, τοῖς δὲ νικᾷν. οὐκ ἂν ὀκχνήσαιμιν δ΄ εἰπεῖν, ὁτι 

ἕον δοκοῦσιν οἵ τελευτῶντες ἕκατέρων ἐν τάξει τῆς μὲν ἥττης 
3 » »" 

οὐ μετέχειν, νικᾶν δὲ ὁμοίως ἀμφύτεροι. τὸ μὲν γὰρ πρατεῖν 
- - »" ᾽ 

ἐν τοῖς ζῶσιν, ὡς ἂν ὃ δαίμων παραδῶ, κρίνεται" ὃ δ᾽ εἰς 
» » , 

95 τοῦτο ἕκαστον ἔδει παρασχέσϑαι, πᾶς ὁ μένων ἐν τάξει πεὲ- 
Ἵ -» ’ ποίηκεν, εἰ δὲ ϑνητὸς ὧν τὴν εἱμαρμένην ἔσχε, τῇ τύχῃ πέ- 

᾿ Α -»" " 

πονϑὲ τὸ συμβαῖνον, οὐχὶ τὴν ψυχὴν ἥττηται τῶν ἐναντίων. 
-"Ὕ » σ΄ "- »" Α 

1895 νομίζω τοίνυν καὶ τοῦ τῆς χώρας ἡμῶν μὴ ἐπιβῆναι τοὺς πο- 
" -Ὁ-Ὁ - 3 ΄ ι , ᾽ Ἃ 

λεμίους πρὸς τῇ τῶν ἐναντίων ἀγνωμοσύνῃ τὴν τούτων ἀρετὴν. 



ἙἘΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΟΙῸΣ. 305 
] » Ἁ -»" ’; . ’ 

αἰτίαν γεγενῆσϑαι., κατ΄ ἄνδρα ἘΡΊΟΥ εἰληφότες οὗ τοτε 

συμμίξαντες ἐκεῖ οὐκ ἠβούλοντο αὖϑις εἰς ἀγῶνα καϑίστασϑαν 
τοῖς ἐκείνων οἰκείοις , ὑπολαμβάνοντες, ταῖς μὲν φύσεσι ταῖς 6. 
ὁμοίαις ἀπαντήσεσϑαι, τύχην δὲ οὐκ εὔπορον εἶναι τὴν ὁμοίαν 
λαβεῖν. δηλοῖ δὲ οὐχ ἥκιστα, ὅτι ταῦτα οὕτως ἔχει, καὶ τὰ τῆς 

»" ᾿ς ΑΥ̓ΤῚ 3 

γεγονυίας εἰρήνης. οὐ γὰρ ἔνεστιν εἰπεῖν οὔτ ἀληϑεστέραν 
οὔτε καλλίω πρόφασιν τοῦ τῆς τῶν τετελευτηκότων ἀγασϑέντα 10 

ἀρετῆς τὸν τῶν ἐναντίων κύριον φίλον γενέσϑαι τοῖς ἐκείνων 
- -" ΄ ᾿ οἰκείοις βούλεσϑαι μᾶλλον, ἢ πάλιν τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων κίνδυ- 

ψον ἄρασϑαι. οἶμαι δ᾽ ἂν, εἴ τις αὐτοὺς τοὺς παραταξαμένους 
ἐρωτήσειε, πότερ᾽ ἡγοῦνται ταῖς αὑτῶν ἀρεταῖς καὶ τῇ τοῦ 15 
προξστηκύτος αὑτῶν ἐμπειρίᾳ καὶ τόλμῃ, ἢ τῇ παραδόξῳ καὶ 

“. 3 

χαλεπῇ τύχῃ κατωρϑωκέναι, οὐδένα οὔτ᾽ ἀναίσχυντον οὔτε τολ- 

μηρὺν οὕτως εἶναι, ὅντιν᾽ ἀντιποιήσεσϑαν τῶν πεπραγμένων. 
ἡλλὰ " . Ν Ἔ ς , , ὃ ᾿ ς ᾽ ) φΦῃ 
ἀλλὰ μὴν ὑπὲρ ὧν ὃ πάντων κύριος δαίμων, ὡς ηβούλετο, 
ἔνειμε τὸ τέλος, πάντας ἀφεῖσϑαι καχίας ἀνάγκη τοὺς λοιποὺς, 
3 τ » 
ἀνθρώπους γε ὄντας περὶ ὧν δ᾽ ὁ τῶν ἐναντίων ἡγεμὼν 
ὑπερῇρε, τοὺς ἐπὶ τούτῳ ταχϑέντας, οὐχὶ τοὺς πολλοὺς οὔτ᾽ 

-" ἃν 3 

ἐκείνων οὔϑ᾽ ἡμῶν, αἰτιάσαιτ᾽ ἄν τις εἰκότως. εἰ δ᾽ ἄρα ἐστί 35 
τις ἀνθρώπων, ὅτῳ περὶ τούτων ἐγκαλέσαι προσήκει, τοῖς ἐπὶ 

Ὰ -“ , 3᾽ » - ΒΥ Ψψὰ ΒΥ ΔΔ0 
τοὐυτῷ ταχϑεῖσι Θηβαίων, οὐχὶ τοῖς πολλοῖς οὐϑ' ἡμῶν οὔτ 

ἐκείνων, ἐγκαλέσειαν ἄν τις εἰκότως" οἱ δύναμιν λαβόντες ἔχου- 1806 

σαν ϑυμὸν ἀήττητον καὶ ἀπροφάσιστον καὶ φιλοτιμίαν ἐφάμιλ- 

λον οὐδενὶ τούτων ὀρϑῶς ἐχρήσαντο. καὶ τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἔστι 
΄ [ δ᾽ , , -" δ ’ ᾿ «ι 4 

τούτων, ὡς ἕκαστος ἔχεν γνώμης, οὕτως ὑπολαμβανειν᾽ ὃ δὲ 
Γ [2 »-Ὁ ᾿ "“ ἅπασιν ὁμοίως ἀνθρώποις τοῖς οὖσι γεγένηται φανερὸν, ὅτι ἡ 5 

πᾶσα τῆς Ἑλλάδος ἄρα ἐλευϑερία ἐν ταῖς τῶνδε τῶν ἀνδρῶν 
ψυχαῖς διεσώζετο. ἐπειδὴ οὖν ἡ πεπρωμένη τούτους ἀνεῖλεν, 
οὐδεὶς ἀντέστη τῶν λοιπῶν. καὶ φϑύνος μὲν ἀπείη τοῦ λόγου, 

» - »" » 2 » δοκεῖ δέ μοί τις ἂν εἰπὼν, ὡς ἡ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ἀρετὴ τῆς 10 
, 35 3 » " ΄ , 

«Ελλάδος ἦν ψυχὴ, τἀληϑὲς εἰπεῖν. ὅμα γὰρ τὰ τε τούτων 
, ᾽ , ον ἄνα , ἀν δα , 

πνεύματα ἀπηλλάγη τῶν οἰκείων σωμάτων καὶ τὸ τῆς Ελλαδος 
3 9 ΄ ,ὔ 4 35 " [ , , 

ἀξίωμα ἀνήρηται. μεγάλην μὲν οὖν ἴσως ὑπερβολὴν δόξομεν 

λέγειν, δητέον δ᾽ ὃ ὡσ ἰρ, εἴ τις ἐκ τοῦ καϑεστηκό- 15 γειν, ῥητέον δ᾽ ὅμως. ὥσπερ γὰρ, εἴ τις ἐστηκό- 
, .Ὶ -" ει ᾿" " Δ “ ἐν 

τὸς κοσμοῦ τὸ φῶς ἐξέλοι, δυσχερὴς καν χαλεπὸς αἀπας ὁ λει- 
- - 3 »" 3 

πόμενος βίος γένοιτ᾽ ἂν, οὕτω, τῶνδε τῶν ἀνδρῶν ἀναιρε- 
» » δ -“ -» 

ϑέντων, ἐν σκότει καὶ πολλῇ δυσηλείᾳ πᾶς ὁ πρὸ τοῦ ζῆλος 
» [κ - τῶν ἝἙ).λήνων γέγονε. διὰ πολλὰ δ᾽ εἰκότος ὄντες τοιοῦτοι, διὰ 20 
᾿ς 53 - »" τὴν πολιτείαν οὐχ ἥκιστα ἦσαν σπουδαῖοι. αἵ μὲν γὰρ διὰ τῶν 

΄ 
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ὀλίγων δυναστεῖαν δέος μὲν ἐνεργάζοντάν τοῖς πολίταις, αἰσχύ- 
3 ᾽ -“ δ. 4 “- δι. 5 ᾿ , » , ν 

νὴν δ᾽ οὐ παριστᾶσιν. ηνίκα γοῦν ὁ ἀγὼν ἔλϑῃ τοῦ πολέμου; 
» 3 » 

45 πᾶς τις εὐχερῶς ἑαυτὸν σώζει, συνειδὼς, ὅτι, ἐὰν τοὺς κυ- 
᾿ μ ΄ Ἢ ; 3 . σ - ὰ ᾿ 28; ’ ; 

οίους ἢ δώροις ἢ δι’ ἄλλης ἡστινοσοῦν ὁμιλίας ἐξαρέσηται, 
κἂν τὰ δεινότατα ἀσχημονήσῃ, μικρὸν ὄνειδος τὸ λοιπὸν αὖ- 

τῷ καταστήσεται. αἵ δὲ δημοκρατίαι πολλά τε ἄλλα καὶ καλὰ 
1807 [καὶ] δίκαια ἔχουσιν, ὧν τὸν εὖ φρονοῦντα ἀντέχεσϑαν δεῖ, 

ο - 3 

χοὶ τὴν παῤῥησίαν ἐκ τῆς ἀληϑείας ἠρτημένην, ἣν οὐκ 
“᾽ ᾽ ’ ΕΣ 3 ι - ᾽» ι ΄ 
ἔστιν ἀποτρέψαν τοῦ ταἀληϑὲς δηλοῦν. οὔτε γὰρ πάντὰς ἐξαρέ- 

σασϑαι τοῖς αἰσχρόν τι ποιήσασι δυνατὸν, οὔτε μόνος ὃ τἀληϑὲς 
Ψ᾿ , “ ᾿ ᾿ δ Α μ᾿ 5... ἃ ΟΣ , 

5 ὀνειδος λέγων λυπεῖ καὶ γὰρ οὗ μηδὲν ἂν εἴποντες αὐτοὶ βλασ- 

φημον ἄλλου γε λέγοντος χαίρουσιν ἀκούοντες. ἃ φοβούμενοι 
πάντες εἰκότως τῇ τῶν μετὰ ταῦτα ὀνειδῶν αἰσχύνῃ τόν τε προσ-᾿ 
ἰόντα ἀπὸ τῶν ἐναντίων κίνδυνον εὐρώστως ὑπέμειναν καὶ 

10 ϑόύνατον καλὸν εἵλοντο μᾶλλον ἢ βίον αἰσχρόν. ἃ μὲν οὖν κοι- 
» - δον οἱ - » 3 , " ξ - , 

νῇ πᾶσιν ὑπῆρχε τοῖοδε τοῖς ἀνδράσιν εἰς τὸ καλῶς ἐϑέλειν 

ἀποϑνήσκειν, εἴρηται, γένος, παιδεία, χρηστῶν ἐπιτηδευμάτων 
΄ - μι. , χ , ς τι ἢ ᾿Ὶ Α 

συνηϑεια, τῆς ολὴης πολιτείας ὑποϑεσις᾽ ἃ δὲ κατὰ φυλὰς πα- 

15 ρεκάλεσεν ἑκάστους εὐρώστους εἶναι, ταῦτ᾽ ἤδη λέξω. ἤδεσαν 
{χ 3 5 .Ὶ Ε] ΄ Οω γι , “- 
ἅπαντες ᾿Ερεχϑεῖδαι, τὸν ἐπώνυμον αὐτῶν ᾿Ερεχϑέα ἕνεκα τοῦ 

μι ι , ι ΤΌΝ. ἘΣ ὅν ΤΣ Α » 
σῶσαι τὴν χώραν τὰς αὑτοῦ παῖδας, ὃς Ὑαπκινϑίδας καλοῦσιν, 

90 εἰς προὗπτον ϑάνατον δόντα ἀναλῶσαι. αἰσχρὸν οὖν ἡγοῦντο, 
τὸν μὲν ἀπ᾽ ἀϑανότων πεφυκότα πάντα ποιεῖν ἕνεκα τοῦ τὴν 
πατρίδα ἐλευϑερῶσαι, αὐτοὶ δὲ φανῆναν ϑνητὸν σῶμα ποιούμε- 

᾿ , Ἥ ἥς 3 ΄ 3 3 ᾿ » » 

νον περὺ πλείονος ἢ δόξαν ἀἀϑανατον. οὐκ ἡγνόουν «Αϊγεῖδαι 

Θησέα τὸν Αἰγέως πρῶτον ἰσηγορίαν καταστησάμενον τῇ πόλει. 

95 δεινὸν οὖν ἡγοῦντο τὴν ἐκείνου προδοῦναι προαίρεσιν, καὶ τε- 
» »" 9 » - 

ϑνάναι μᾶλλον ἠροῦντο, ἢ) καταλυομένης αὐτῆς παρὰ τοῖς “Ἕλλησι 
- ΄ ᾿ 

ἕῇν φιλοψυχήσαντες. παρειλήφεσαν Πανδιονίδαι Πρόκνην καὶ 
, μ ’ 

Φιλομήλαν, τὰς Πανδίονος ϑυγατέρας, ὡς ἐτιμωρήσαντο Τη- 

1δθδϑδρέα διὰ τὴν εἰς αὑτὰς ὕβριν. οὐ βιωτὸν οὖν ἐνόμιζον αὑτοῖς, 
-“ , 

εἰ μὴ συγγενεῖς ὄντες ὅμοιον φανήσονται τὸν ϑυμὸν ἔχοντες 
ε 3 

ἐχείναις ἐφ᾽ οἷς τὴν “δλλάδα ξώρων ὑβριζομένην. ἠκηκύεσαν 
ς ς 

5. Λεωντίδαν μυϑολογουμένας τὰς “εωκόρας, ὡς αὑτὰς ἔδοσαν 
; - -» ᾿ - σφάγιον τοῖς πολίταις ὑπὲρ τῆς χώρας. ὅτε δ᾽ οὖν γυναῖχες 

-“ , " ᾿ -" φ ’ 

ἐκεῖναι τοιαύτην ἔσχον ἀνδρείαν, οὐ ϑεμιτὸν αὑτοῖς ὑπελάμβα- 
γον χείροσιν, ἀνδράσιν οὖσιν, ἐκείνων φανῆναι. ἐμέμνηντο 
᾽ » »" -»" ͵ 

10 ᾿Αχαμαντίδαι τῶν ἐπῶν, ἐν οἷς “Ὅμηρος ἕνεκα τῆς μητρὸς φη- 
ΠῚ] ᾽ ΄ ᾽ , “- δ " Ψ ᾿ 

σιν Αἴϑρας ᾿Δκαμαντὰ εἰς Τροίαν στεῖλαν. ὁ μὲν οὖν παντος 
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ἣν » -» ν᾿ Ρ» Ν 
ἐπειρᾶτο κινδύνου τοῦ σῶσαι τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἕνεκα" οἱ δὲ 
τοὺς οἴκοι σύμπαντας γονέας ἕνεκα τοῦ σῶσαι πῶς οὐκ ἤμελλον 

3 

πάντα κίνδυνον ὑπομένειν; οὐκ ἐλάνθανεν Οἰνείδας, ὅτι Κά- 15 
ὅμου μὲν Σεμέλη, τῆς δὲ υἱὸν ὄντα, ὃν οὐ πρέπον ἐστὶν ὄνο- 
μάξειν᾽ ἐπὶ τοῦδε τοῦ τάφου, τοῦ δὲ Οἰνεὺς γέγονεν, ὃς ἀρχη- 

γὸς αὐτῶν ἐκαλεῖτο. κοινοῦ δ᾽ ὄντος ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι τοῦ 
παρόντος κινδύνου, ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἅπασαν ᾧοντο δεῖν ἀγωνίαν 90 

ἐκτίναι. ἤδεσαν Κεκροπίδαν τὸν ἑαυτῶν ἀρχηγὸν, τὰ μὲν ὡς ἔστι 
3 , 

δρόχων, τὰ δ᾽ ὡς ἔστιν ἄνϑρωπος, λεγύμενον οὐκ ἄλλοϑέν πο- 
ϑεν, ἡ τῷ τὴν σύνεσιν αὐτὸν προσομοιοῦν ἀνθρώπῳ, τὴν ἀλ- 

ν ι , γς, ι , ΄ δ , ΓΑ ΚΑΝ 
“κὴν δὲ Ἀρδκουτρ ἄξια δή τούτων πράττειν αἰπελάμβανον αὑτοῖς 35 

προσήκειν. ἐμέμνηντο “Ἱπποϑοων τίδαν τῶν ᾿Ἄλόπης γάμων, ἐξ 

ὧν ᾿Ιπποϑόων ἔφυ, καὶ τὸν ἀρχηγὸν ἤδεσαν" ὧν, τὸ 

πρέπον φυλάττων ἐγὼ τῷδε τῷ καιρῷ, τὸ σαφὲς εἰπεῖν 
[ν ,᾿ ΕΖ ᾿] , Ν » ΄ Ἀπ 

τὑπερβαίνω. ἀξια δὴ τούτων ὠοντο δεῖν προσήκειν ποιοῦντες 1800 
ΕῚ ." ᾽ ΄ - ἢ - Ἄς ᾽᾿ ’ 

ὀφϑῆναι. οὐκ ἐλάνϑανεν «“ἰαντίδας, οτι τῶν ἀριστείων στερη- 
᾿ Ἵ 2 , [ω » 6 [2 , , ΓΙ υν; Ξ δ ᾽ 

ϑεὶς Αἴας ἀβίωτον ξαυτῷ ἡγήσατο τὸν βίον. ἡνίκ οὖν ὁ δαί- 
᾿ 2 » , ΄ Ἁ 3 ; ᾽ ’ 

μὼν ἄλλῳ ταριστεῖα ἐδίδου, τότε τοὺς ἐχϑροὺς ἀμυνόμενοι τε- 5 
" - ᾽ 5 ΄σε δ ΡῈ ᾿Ψ 

ϑνάναν δεῖν ὥοντο, ὥστε μηδὲν ἀνάξιον αὐτῶν παϑεῖν. οὐκ 
3 ἰχ , 2 - 3 

ἠμνημόνουν ᾿Αντιοχίδαι “Ηρακλέους ὄντα ’Αντίοχον. δεῖν οὖν 
-»" - -" κ᾽ [ Ἃ αὖ 

ἡγήσαντο ἢ ζῇν ἀξίως τῶν ὑπαρχόντων, ἢ τεϑνάναι καλῶς. οἵ 
μὲν οὖν ζῶντες οἰκεῖοι τούτων ἐλεεινοὶ, τοιούτων ἀνδρῶν ἐστε- 10 

- Γ 

φημένοι, καὶ συνηϑείας πολλῆς καὶ φιλανϑρώπου διεζευγμ ένοι, 
» ’ ΨῚ ἢ 

καὶ τὰ τῆς πατρίδος πράγματ᾽ ἔρημα καὶ δακρύων καὶ πένϑους 
Π Ὁ - ν᾿. 

πλήρη. οἷ δὲ εὐδαίμονες τῷ δικαίῳ λογισμῷ, πρῶτον μὲν ἀντὶ 
τῷ ᾿] ἰχ 2 »»Ἤ᾽ 

μικροῦ χρύνου πολὺν καὶ τὸν ἅπαντα! εὔκλειαν ἀγήρων κατα- 15 
τ -» , 3 ὃ 

λείπουσιν, ἔν ἡ καὶ παῖδες οὗ τούτων ὀνομαστοὶ γραφήσονται, 

καὶ γονεῖς οἵ τούτων περίβλεπτον γηροτροφήσονται, παραψυχὴν 
τῷ πένϑει τὴν τούτων εὔκλειαν ἔχοντες, ἔπειτα νύσων ἀπαϑεῖς 
τ Γ᾿ Α -» »Ἤ Ἁ τ «'  κ » 

τὰ σώματα, καὶ λυπῶν ἄπειρον τὰς ψυχὰς, ἃς ἐπὶ τοῖς συμβε- 30 
βηκόσιν οἱ ζῶντες ἔχουσιν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ καὶ πολλῷ ζήλῳ 
τῶν νομιζομένων τυγχάνουσιν. οὖς γὰρ ἅπασα μὲν ἡ πατρὶς 

-»" ) ΄ - 

ϑάπτει δημοσίᾳ, κοινῶν δ᾽ ἐπαίνων μόνοι τυγχάνουσι, ποϑοῦ- 
᾽ 3 ΓΙ δ - ᾿ -" 3 ; ᾿ -" “ 

σι ὃ οὐ μονον οὗ συγγενεῖς καὶ πολῖται, ἀλλὰ καὶ πᾶσα, ὅσην 35 
ς , ᾿ - ς » 

λλαδα χρὴ προσειπεῖν, συμπεπένϑηκε δὲ καὶ τῆς οἰκουμένης 
Α » - 3 

τὸ πλεῖστον μέρος, πῶς οὐ χρὴ τούτους εὐδαίμονας νομίξεσϑαι; 
« ΄ ᾿» ,ὔ κεῖ - 

οὗς παρέδρους εἰκότως ἄν τις φήσαι τοῖς κάτω ϑεοῖς εἶναι, 
}] Ὁ 28. ’ -" - τὴν αὐτὴν τάξιν ἔχοντας τοῖς προτέροις ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν ἐν 1400 

΄ ΄ 9 ι ’ - 23 “Μακάρων νήσοις. οὐ γὰρ ἰδών τις οὐδὲ περὶ ἐκείνων ταῦτ 
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ἀπήγγελκεν, ἀλλ᾽, οἷς οἵ ζῶντες ἀξίους ὑπειλήφαμεν τῶν ἄνω 
5 τιμῶν, τούτους τῇ δόξῃ καταμαντευόμενοι κἀκεῖ τῶν αὐτῶν τι- 
μῶν ἡγούμεϑ᾽ αὐτοῖς τυγχάνειν. ἔστι μὲν οὖν ἴσως χαλεπὸν τὰς 
παρούσας συμφορὰς λόγῳ κουφίσαι, δεῖ δ᾽ ὅμως πειρᾶσϑαι, 
καὶ πρὸς τὰ παρηγοροῦντω τρέπειν τὴν ψυχήν᾽ ὡς τοὺς τοιού- 

10 τους ἄνδρας γεγονότας αὐτοὺς καὶ πεφυκότας ἐκ τοιούτων ἕτέ- 

ρων καλόν ἐστι τὰ δεινὰ εὐσχημονέστερον τῶν ἄλλων φέροντας 

ὁρᾶσϑαι, καὶ πάσῃ τύχῃ χρωμένους ὁμοίους εἶναι. καὶ γὰρ 
ἐκείνοις ταῦτ᾽ ἂν εἴη μάλιστ᾽ ἐν κύσμῳ καὶ τιμῇ καὶ πάσῃ τῇ 

15 πόλει καὶ τοῖς ζῶσι ταῦτ᾽ ἂν ἐνέγκοι πλείστην εὐδοξίαν. χαλε-, 

πὸν πατρὶ καὶ μητρὶ παίδων στερηϑῆναι καὶ ἐρήμοις εἶναι τῶν οἷ- 
κειοτάτων γηροτρύφων᾽ σεμνὸν δέ γε ἀγήρως τιμὰς καὶ μνήμην ἀρε-. 
τῆς δημοσίᾳ κτησαμένους ἐπιδεῖν καὶ ϑυσιῶν καὶ ἀγώνων ἠξιω- 

40 μένους ἀϑανάτων. λυπηρὸν παισὶν ὀρφανοῖς γεγενῆσϑαν πα- 
τρός᾿ καλὸν δέ γε κληρονομεῖν πατρῴας εὐδοξίας. καὶ τοῦ μὲν 
λυπηροῦ τούτου τὸν δαίμονα αἴτιον εὑρήσομεν ὄντα, ᾧ φύντας 

ἀνθρώπους εἴκειν ἀνάγκη, τοῦ δὲ τιμίου καὶ καλοῦ τὴν τῶν 
95 ἐθελησάντων καλῶς ἀποθνήσκειν αἵρεσιν. ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ὅ- 

πὼς πολλὰ λέξω, τοῦτ᾽ ἐπεσκεψάμην, ἀλλ᾽ ὅπως τἀληϑῆ᾽ ὑμεῖς 
δὲ ἀποδυράμενον παὶ τὰ προσήκοντα ὡς χρὴ καὶ νόμιμα ποιή- 
σαντες ἄπιτε. 

΄ 

“ι΄. ΔΦΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. 
ἘΡΩΤΙΚΟΣ ἉΟΤΙΟῸΣ. 

φ τ 

4,» ἐπειδήπερ ἀκούειν βούλει τοῦ λύγου, δείξω σοι καὶ 
39 [2 -" , ᾿] ’ 3 - - 

ἀναγνώσομαι. δεῖ δέ σε τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ πρῶτον εἰδέναι." 
΄ " ; ς ᾿ Γ - » ᾳ ΠΆΘῚ [2 

βούλεται μὲν γὰρ ὃ τὸν λόγον ποιῶν ἐπαινεῖν Επικράτην, ὃν 

5. ὥετο πολλῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν ὄντων νέων ἐν τῇ πόλει" 
χαριέστατον εἶναν καὶ πλεῖον. τῇ συνέσει προέχειν ἢ τῷ κάλλει. 
τῶν ἡλικιωτῶν. ὁρῶν δ᾽, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τὰ πλεῖστα τῶν. 

. ΄ , - , 

ἐρωτικῶν συνταγμάτων αἰσχύνην μᾶλλον ἢ τιμὴν περιάπτοντα, 
, τ »" ᾿ 10 τούτοις, περὶ ὧν ἐστὶ γεγραμμένα, τοῦτο ὕπως μὴ πείσεται, 

, - -» , - 

πεφύλαλταν, καὶ, ὅπερ παὺ πεπεῖσϑαί φησι τῇ γνώμῃ, τοῦτο: 
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καὶ γέγραφεν, ὡς δίκαιος ἐραστὴς οὔτ᾽ ἂν ποιήσειεν οὐδὲν αἷ- 
᾿ Ὧν 4 ΄ τι Δ 3 Ὡ ΠῚ “ 4.0. 38 . ι 

σχρὸν οὔτ᾽ ἀξιώσειεν. δ᾽ μὲν οὖν ὥσπερ εἰ μάλιστ᾽ ἂν ἐρωτικὸν 
-" » 23 Σ 

λάβοις τοῦ λόγου, περὶ τοῦτ᾽ ἔστιν" ὃ δ᾽ ἄλλος λύγος τὰ μὲν 15 
αὐτὸν ἐπαινεῖ τὸν νεανίσκον, τὰ δὲ αὐτῷ συμβουλεύει περὶ παι- 
δείας τε καὶ προαιρέσεως τοῦ βίον. πάντα δὲ ταῦτα γέγραπται 

᾿ ΄ Ω ᾿" Μ δε , ΄- ῃ ; 
τὸν τρόπον, ὃν τις ἂν εἰς βιβλίον κατάϑοιτο. τοῖς μὲν γὰρ 

λεκτικοῖς τῶν λόγων ἁπλῶς καὶ ὁμοίως οἷς ὧν ἐκ τοῦ πάρα- 90 
χρῆμά τις εἴποι πρέπει γεγράφϑαι, τοῖς δ᾽ εἰς τὸν πλείω χρόνον 
τεϑησομένοις ποιητικῶς καὶ περιττῶς ἁρμύττει συγκεῖσϑαι" τοὺς 
μὲν γὰρ πιϑανοὺς, τοὺς δὲ ἐπιδεικτιποὺς εἶναι προσήκει. ἵν᾽ 

3 ; ; , ζ ἣ ᾿ [ ΄ 
οὖν μὴ παρὰ τὸν λογον σον λέγω, μηδὲ ἀπὲρ γιγνωσκῶ 25 

΄ δι. Δ Ξ' , ᾽ ο 3 - -" » Φ 

περὶ τούτων αὐτὸς διεξίω, πρόσεχ᾽, ὡς αὐτοῦ τοῦ λόγου ἤδη 1402 
᾽ , }] ᾿ ἄν. ΄ «" ᾽ ΄ 2 ᾿, 
ἀκουσύμενος, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς κει, ὧν ἡβουλήϑην ἀκούειν, 
2 ᾿Επικράτης. 

“Ορῶν ἐνίους τῶν ἐρωμένων τε καὶ κάλλους μετεσχηκύτων 

οὐδετέρᾳ δὴ τῶν εὐτυχιῶν τούτων ὀρθῶς χρωμένους, ἀλλ᾽ ἐπὶ 5 
μὲν τῇ τῆς ὄψεως εὐπρεπείᾳ σεμνυνομένους, τὴν δὲ πρὸς τοὺς 

Ἀ. 5 ᾿ - ,΄ 

ἐραστὰς ομιλίαν δυσχεραίνοντας, καὶ τοσοῦτον διημαοτηποτας 

τοῦ τὰ βέλτιστα κρίνειν, ὥστε διὰ τοὺς λυμαινομένους τῶ πρά- 
γματι καὶ πρὸς τοὺς μετὰ σωφροσύνης πλησιάξειν ἀξιοῦντας 10 

δυσκόλως ὁρᾶσϑαι διακειμένους, ἡγησάμην τοὺς μὲν τοιούτους 
» , δ - ΡΙ -» Ξ; ᾽ " " » 

οὐ μόνον αὑτοῖς ἁλυσιτελῶς ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις μοχϑη- 

ρὰς συνηϑείας ἐνεργάξεσϑαι, τοῖς δὲ καλῶς φρονοῦσιν οὐκ 
ἐπακολουϑητέον εἶναι τῇ τούτων ἀπονοίᾳ, μάλιστα μὲν ἐνθυμου- 15 ἢ “7 ι [ ἴ 

[κἢ »" ᾿» - » - ᾿ 

μένοις, ὅτι, τῶν πραγμάτων οὔτε καλῶν οὔτ᾽ αἰσχρῶν ἀποτό- 
Ε] ᾿ Ρ. ’ 

μῶς ὄντων, ἀλλὰ παρὰ τοὺς χρωμένους τὸ πλεῖστον διαλλαττόν- 
των, ἄλογον μεᾷ γνώμῃ περὶ ἀμφοτέρων χοῆσϑαι, ἔπενϑ᾽, ὅτι 
πάντων ἀτοπώτατόν ἐστι, ζηλοῦν μὲν τοὺς πλείστους φίλους 90 

, , ΄ , « 

καὶ βεβαιοτάτους ἔχοντας, ἀποδοκιμάξειν δὲ τοὺς ἐραστάς" ὃ 
΄ ᾿͵ ᾽ Ω, ᾽ " "- - " , 

μύνον ἴδιον ἔϑνος οὐχ ἅπασιν, ἀλλὰ τοῖς καλοῖς καὶ σώφροσιν 

οἰκειοῦσϑαι πέφυκεν. ἔτι δὲ τοῖς μὲν μηδεμίαν πῶ τοιαύτην 
δ 2 - 3 - Ἧ ΄ , δ 

φιλίαν ἑωραχκόσι καλῶς ἀποβᾶσαν ἢ σφόδρα κατεγνωκπύσιν αὖ- 25 
- Ις 3 μ᾿} 5. -» -»" 

τῶν, ὡς οὐκ ἂν δυνηθεῖεν σωφρύνως τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὅμι- 
ἃ ᾽ 2 - 

λεῖν, ἴσως οὐκ ἄλογον ταύτην ἔχειν τὴν διάνοιαν, τοῖς δ᾽ ὥσπερ 
σὺ διακειμένοις, καὶ μήτε παντάπασιν ἀνηχόοις οὖσιν, ὅσαν 

᾿ - 3 ων 
δὴ χρεῖαι δι΄ ἔρωτος χωρὶς αἰσχύνης ηὐξήθησαν, καὶ μετὰ τῆς 
9 ΄ 3 ΄ 

᾿ ἀκριβεστάτης εὐλαβείας τὸν ἄλλον χρόνον βεβιωκόσιν οὐδ᾽ ὑπο- 140 
2 Γο , 

ψίαν ἔχειν εὔλογον, ὡς ἄν τι πράξειαν αἰσχοόν. διὸ δὴ καὶ 
- ’ - ’ - 

μᾶλλον ἐπῇρϑην τοῦτον γράψαι τὸν λύγον, ἡγούμενος δυοῖν 
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ὁ τοῖν καλλίστοιν οὐ διαμαρτήσεσϑαι. τὼ μὲν γὰρ ὑπάρχοντά σοι 
ἀγαθὰ διελϑὼν ἅμα σέ τε ζηλωτὸν καὶ ἐμαυτὸν οὐκ ἀνόητυν 
ἐπιδείξειν ἐλπίζω, εἴ σε τοιοῦτον ὄντα ἀγαπῶ, συμβουλεύσας δ᾽ 
ἃ μάλιστα πατεπείγεν νομίζω τῆς μὲν εὐνοίας τῆς ἐμῆς δινδν 

10 τῆς δὲ κοινῆς φιλίας ἀφορμὴν ἀμφοτέροις εἰσοίσειν. καίτοι μ᾽ 
οὐ λέληϑεν » ὅτι χαλεπὸν μέν ἐστι καὶ τὴν σὴν φύσιν ἀξίως 

τῶν ὑπαρχόντων διελϑεῖν, ἔτι δὲ ἐπικινδυνότερον τὸν. συμβου- 

λεύειν μέλλοντα αὑτὸν ὑπεύϑυνον τῷ πεισϑέντε καταστῆσαι" 

15 ἀλλὰ νομίζω, τοῖς μὲν δικαίως ἐγκωμίων τυγχάνουσι πιριγενέ- 

σϑαι τῆς τῶν ἐπαινούντων δυνάμεως προσήκειν τῇ τῆς ἀλην- 
ϑείας ὑπερβολῇ, τῆς δὲ συμβουλῆς οὐ διαμαρτήσεσϑαι, συνειδὼς, 
ὅτι διὰ μὲν ἀνοήτων καὶ παντελῶς ὑπ᾽ ἀπρασίας διεφϑαρμένων 

20 οὐδὲ τῶν καϑ᾽ ὑπερβολὴν ὀρϑῶς βουλευϑέντων οὐδὲν ἂν καλῶς 

ἐξενεχϑείη, διὰ δὲ τῶν σωφρύνως καὶ καϑαρῶς ζῆν αἱρουμένων 
οὐδὲ τὰ μετρίως ἐσκεμμένα διαμαρτάνεσϑαν πέφυκε. τὰς μὲν 
οὖν ἐλπίδας ἔχων τοιαύτας ἐγχειρῶ τῷ λόγῳ. ἡγοῦμαι δὲ πάν» 

5 τὰς ἂν ὁμολογῆσαί μον, τοῖς τηλικούτοις μάλιστα καϑήκειν κάλ- 
λος μὲν ἐπὶ τῆς ὄψεως, σωφροσύνην δ᾽ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἀν- 
δρίαν δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τούτων, χάριν δὲ ἐπὶ τῶν λόγων δια- 
τελεῖν ἔχοντας. ὧν τὰ μὲν τῆς φύσεως οὕτω χαλῶς ἡ -τύχη 
σοι παφαδέδωπεν, ὧστε περίβλεπτον καὶ ϑαυμαζόμενον δια- 

1404 τελεῖν, τὰ δ᾽ αὐτὸς παρὰ τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τοῦτο προαγα- 

γὼν ἡκειρ.» ὥστε μηδέν᾽ ἄν σοι τῶν εὖ φρονούντων ἐπιτιμῆσαι. 
καίτοι χρὴ τὸν τῶν μεγίστων ἐπαίνων ἄξιον ὑπὸ μὲν τῶν ϑεῶν 

6 ἠγαπημένον φαίνεσϑαι, παρὰ δὲ τοῖς ἀνθρώποις τὰ μὲν δι᾽. αὖ- 
ι ι ι ᾿ ι , ᾿ ΄ ι ’ 

τὸν, τὰ δὲ. διὰ τὴν τυχην ϑαυμάξεσθϑαι. καϑοόλου. μὲν τοίνυν 
-ν 3 

τῶν ὑπαρχόντων σοι πρὸς ἀρετὴν ἴσως ὕστερον ἁρμόττει τὰ 
᾿ - κι 2 . δ᾽ ΄ ΄ - ’ ᾽ ΣῈ 

πλείω διελθεῖν, ἃ δ΄ ξκάστου τούτων ἐγκώμια εἰπεῖν ἔχω, 

10 ταῦτα δηλῶσαι πειράσομαι μετ᾽ ἀληϑείας. ἄρξομαν δὲ πρῶτον 

ἐπαινεῖν, ὕπερ πρῶτον ἰδοῦσιν ἅπασιν ἔστι γνῶναί σου. τὸ 
" ι Ψ Ἢ »" 2 τῷ " ᾿ , [ κι 

κάλλος, καὶ τούτου τὸ χρῶμα, δι΄ οὐ καὶ τὰ μέλη καὶ ὅλον. τὸ 
-» ων ΕΣ Ε δ γν; 

σῶμα φαίνεται" ᾧ τίν᾽ ἂν ἁρμόττουσαν εἰκόνα ἐνέγκω, σκοπῶν 
3 “τ τὰν 3 ᾿ ᾿ ’ Ἂν - 3 ΄ , 

15 οὐχ ὁρῶ, ἀλλὰ παρίσταταί μοι δεῖσθαι τῶν ἀναγνοντῶν. τουδὲ 

τὸν λόγον, σὲ ϑερρῇσαι χαὶ ἰδεῖν, ἵνα συγγνώμης τύχω, μηδὲν 

ὅμοιον ἔχων εἰπεῖν ἀὐτῷ. τῷ γὼρ εἰκάσειέ τις ϑνητῶν 9 ὃ ἀϑά- 

νατὸν τοῖς ἰδοῦσιν ἐργάζεται πόϑον, καὶ ὁφώμενον οὐκ ἀπο- 
» 

90 πληροῖ, καὶ μεταστὰν μνημονεύεται, καὶ τὴν. τῶν ϑεῶν ἀξίαν 
2 ᾽ ᾿ 

ἐπ᾽ ἀνθρώπου φύσεως ἔχει, πρὸς μὲν τὴν εὐπρέπειαν ἀνθηρὸν, 
᾽ 2 ι }] »Ἥ 

πρὸς δὲ τὰς αἰτίας ἀνυπονόητον; ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ταῦτ᾽ ἔστιν 
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αἰτίασασϑοι πρὸς τὴν σὴν ὄψιν, ἃ πολλοῖς ἤδη συνέπεσε τῶν 
΄ ΄ Ἢ ι Ἁ ἴω , - , [χ φη 

κάλλους μετασχόντων. ἢ) γὰρ διὰ δαϑυμίαν τοῦ σώματος ἅπασαν 
΄ 3 , 

συνετάραξαν τὴν ὑπάρχουσαν εὐπρέπειαν, ἢ δι᾿ ἀτύχημά τι 
- ’ 3 » τ 

καὶ τὰ καλῶς πεφυκότα συνδιέβαλον αὐτῷ ὧν οὐδενὶ τὴν σὴν 
ὄψιν εὕροιμεν ἂν ἔνοχον γεγενημένην. οὕτω σφόδρα ἐφυλάξατο 405 

᾿΄ - 3 Ἐ᾿ - [ν -» » 

σάσας τὰς τοιαύτας κῆρας, ὅστις ποτ΄ ἣν ϑεῶν ὁ τῆς σῆς 
ΠΣ ᾿ «- 

ὄψεως προνοηϑεὶς, ὥστε μηδὲν μέμψεως ἄξιον, τὰ δὲ πλεῖστα 
-" ν ο 

σερίβλεπτά σου καταστῆσαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν ὁρωμένων ἐπι- 
΄ » 3 » - 

φανεστάτου μὲν ὄντος τοῦ προσώπου, τούτου δὲ αὐτοῦ τῶν 5 
᾽ Ἰὼ , ΡῈ ᾽ τ 

ὀμμάτων, ἔτι μᾶλλον ἐν τούτοις ἐπεδείξατο τὴν εὔνοιαν ἣν εἶχεν 
εἰς σὲ τὸ δαιμόνιον. οὐ γὰρ μόνον πρὸς τὸ τὰ κατεπείγονθϑ'᾽ 

- Ἂ 5.3 -» 

ὁρᾷν αὐτάρκη παρέσχηται, ἀλλ᾽, ἐνίων οὐδ᾽ ἐκ τῶν πραττομέ- 
» » Ἁ - -" 

νῶν γιγνωσκομένης τῆς ἀρετῆς, σοὶ διὰ τῶν τῆς ὄψεως σὴη- 1ὸ 
72 - - ΄ -" ’ 

μείων τὰ κάλλιστα τῶν ἠθῶν ἐνεφάνισε, πρᾷον μὲν καὶ φιλάν- 
ϑροώπον τοῖς ὁρῶσι, μεγαλοπρεπῆ δὲ καὶ σεμνὸν τοῖς ὁμιλοῦσιν, 
3 -" ᾿" " ’ - 2 ἜΣ ἀ. Ὁ ᾿Η ’, 3, δ. 
ἀνδρεῖον δὲ καὶ σώφρονα πᾶσιν ἐπιδείξας" ὃ καὶ μάλιστ᾽ ἂν 

τις ϑαυμάσειε, τῶν γὰρ ἄλλων ἐπὶ μὲν τῆς πρᾳύτητος ταπει- 15 
. “ ᾽ - ἘΠ 

γῶν, ἐπὶ δὲ τῆς σεμνότητος αὐϑαδὼν υπολαμβανομένων, καὶ 

διὰ μὲν τὴν ἀνδρίαν ϑρασυτέρων, διὰ δὲ τὴν ἡσυχίαν ἀβελτέ- 
΄ ’ ΄ 

ρων εἶναι δοκούντων, τοσαύτας ὑπεναντιώσεις πρὸς ἄλληλα λα- 
- ν 4 ,] Ἁ ᾿ ΄- ΜᾺ: , 3 ’ 

βοῦσα ἡ τύχη πρὸς τὸ δέον ἃπανϑ' ομολογουμεναὰ ἀπέδωκεν, 420 

ὥσπερ εὐχὴν ἐπιτελοῦσα 1) παράδειγμα τοῖς ἄλλοις ἐπιδεῖξαι βου- 
»"Ὕ 3 δ ΄ .ο »-, ᾿ 

ληϑεῖσα, ἀλλ᾽ οὐ ϑνητὴν, ὡς εἴϑιστο, φύσιν ἵστᾶσα. εἰ μὲν οὖν 
ἷόν τ᾽ ἦν ἐφικέσϑαι τῷ λό ) κάλλ ἡ σοῦ, ἢ τοῦτο ἢ οἷόν τ᾿ ἠν ἐφικέσϑαν τῷ λόγῳ τοῦ κάλλους τοῦ σοῦ, ἢ τοῦτο ἦν 
, ῳ ἃς. ᾿ς ᾽ “, Ἀν , ἐδ 

μόνον τῶν σῶν ἀξιέπαινον, οὐδὲν ἂν παραλιπεῖν ὠόμεϑα δεῖν 25 

ἐπαινοῦντες τῶν προσόντων σοι" νῦν δὲ δέδοικα, μὴ πρὸς τὼ λοι- 
3 ΄ -»" 3 -» ’, 

πὰ ἀπειρηπόσι χρησώμεθα τοῖς ἀκροαταῖς, εἰ περὶ τούτου μά- 
ῇ - δ ἢ " , 

τὴν τερϑρευώμεϑα. πῶς γὰρ ἄν τις ὑποβάλον τῷ λόγῳ τὴν σὴν 
ι 4 - ᾽ - , 

ὕψιν, ἧς μηδ᾽ ἃ τέχνῃ πεποίηται τῶν ἔργων τοῖς ἀρίστοις δη- 1406 
-" δ -»7 ν 

μιουργοῖς δύναται ὑπερτεῖναι; παὶ ϑαυμαστὸν οὐδέν τὰ μὲν 
νι Ε ν , ἮΝ 8 3 , ,᾿ 

γὰρ ἀκίνητον ἔχει τὴν ϑεωρίαν, ὥστ᾽ ἄδηλον εἶναι, τί ποτ᾽ ἂν 

ψυχῆς μετασχόντα φανείη, σοῦ δὲ τὸ τῆς γνώμης ἦϑος ἐν πᾶσιν 5 
᾿ κα ΄ ᾽ ΜΙ Ψ 

οἷς ποιεῖς μεγάλην εὐπρέπειαν ἐπαυξάνει τῷ σώματι. περὶ μὲν 
ἐ 5 » , ᾿ Ἁ “ Π - 

οὖν τοῦ καλλους πολλὰ παραλιπὼν, τοσαῦτα ἐπαινέσας ἐῶ. 

σερὺ δὲ τῆς σωφροσύνης κάλλιστον μὲν τοῦτο ἔχοιμ᾽ ἂν εἰπεῖν, 
δ ἮΒ δ.’ ᾿ η - 
ὕτι, τῆς ἡλικίας τῆς τοιούτης εὐδιαβόλως ἐχούσης, σοὶ μᾶλλον 10 

τὶ ἢ ἃ ΟΥΑΙ,  Ἃ , 5. : ΄ ᾽ 
ἐπαινεῖσϑαι συμβέβηκεν" οὐ γὰρ μόνον οὐδὲν ἐξαμαρτάνει, ἀλ- 

᾿Ὶ Ἵ » 

λὰ καὶ φρονιμώτερον 2) κατὰ τὴν ὥὦραν ζῇν προῴρηται. καὶ 
, Ὶ , ΄ δ ῃ ῃ ᾽ ΄ ς 

τουτῶν μέγιστον τεήμήριον ἡ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὁμιλία. 
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ΦΤῸ ᾿ . νὰ “ἢ ι ͵ “ γ 
15 πολλῶν γὰρ ἑντυγχανοντῶν σον χαὶ παντοδαπὰς φύσεις ἔχον- 

των, ἔτι δὲ προσαγομένων ἁπάντων ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν συνηϑείας, 
οὕτω παλῶς προέστης τῶν τοιούτων, ὥστε πάντας τὴν πρὸς σὲ 

᾽ ΄ - - .- 

φιλίαν ἠγαπηκύτας ἔχειν᾽ ὃ σημεῖον τῶν ἐνδύξως καὶ φιλαν- 

οὗ ϑρώπως ξῇν προαιρουμένων ἐστί. καίτοι τινὲς εὐδοκίμησαν ἤδη 
τῶν τε συμβουλευόντων, ὡς οὐ χρὴ τὰς τῶν τυχόντων ὁμιλίας 
προοδέχεσϑαι, καὶ τῶν πεισϑέντων τούτοις. ἢ γὰρ πρὸς χάριν ὅμυ- 

»" - , -ἢ ΝΞ, . ᾿ ’ ᾿ ΝῊ 

λοῦντα τοῖς φαύλοις ἀναγκαῖον ἐστι διαβαλλεσϑαν παρὰ τοῖς πολ- 
ΤΩ. 1... 0. .7 , , 2 ΜῈ οι ὦν τῶν τῶν ἐν. 

45 λοῖς, ἡ διευλαβουμενον τὰς τοιαστας ἐπιπλήξεις ὑπ΄ αὐτῶν τῶν ἐν- 
4 ,ὔ Π ΕΞ: ᾿ ι - ΓῚ, » 

τυγχανόντων δυσχεραίνεσϑαι συμπίπτει. ἐγὼ δὲ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλ- 

λον οἴομαί σε δεῖν ἐγκωμιάζειν, ὅτι, τῶν ἄλλων ἕν τι τῶν ἀδυνάτων 
οἰομένων εἶναι τὸ τοῖς ἄλλων τρύποις ἀρέσκειν, σὺ τοσοῦτο τούτων 

1407 διήνεγκας, ὥστε τῶν χαλεπῶν καὶ δυσκόλων ἁπάντων περιγεγενῆ- 
- Ξ Ζ ᾿Ξ 

σϑαι, τοῦ μὲν συνεξαμαρτάνειν τί τισὺν οὐδ᾽ ὑποψίαν ἐνδιδοὺς 
τοῖς ἄλλοις, τῆς δὲ πρὸς αὐτοὺς δυσχερείας τῇ τῶν τρόπων εὖ- 

5 αρμοστίᾳ κρατήσας. πρὸς τοίνυν τοὺς ἐραστὰς, εἰ χρὴ καὶ περὶ τού- 
Ἐ “ " εἰ Ἂ 

τῶν εἰπεῖν, οὕτω καλῶς μοι δοπεῖς καὶ σωφρόνως ὁμιλεῖν, ὥσ- 
- 3 -Ὁ- 

τε, τῶν πλείστων οὐδὲ ὃν ἂν προέλωνται μετρίως ἐνεγκεῖν δὺ- 
» 3 ἕ 

ναμένων, σοὶ πᾶσι καϑ᾽ ὑπερβολὴν ἀρέσκειν συμβέβηκεν" ὃ 
β - » -» τ 

10 τῆς σῆς ἀρετῆς σημεῖον ἐναργέστατόν ἐστιν. ὧν μὲν γὰρ δί- 

καιοὸν καὶ καλὸν, οὐδεὶς ἄμοιρος αὐτῶν παρὰ σοῦ καϑέστηκεν, 
ἃ δ᾽ εἰς αἰσχύνην ἥκει, τούτων οὐδ᾽ εἰς ἐλπίδα οὐδεὶς ἔρχεται" 

τοσαύτην τοῖς μὲν τῶν βελτίστων ὀρεγομένοις ἐξουσίαν, τοῖς δ᾽ 
9 

15 ἀποϑρασύνεσϑαι βουλομένοις ἀτολμίαν ἡ σὴ σωφροσύνη πᾶρε- 
᾿ ᾿ ϑμι τ. 

σκεύακεν. ἔτι τοίνυν, τῶν πλείστων ἐκ τῆς σιωπῆς, ὅταν ὦσι 
νέοι, τὴν τῆς σωφροσύνης δόξαν ϑηρωμένων, σὺ τοσοῦτον τῇ 
φύσει διενήνοχας, ὥστε ἐξ ὧν λέγεις καὶ ὁμιλεῖς τοῖς ἐντυγχάνου- 

κ “ἰἴ Κ᾽ « Α - ᾽ “ Ἂ : ΄ ᾿ ΕἸ 

40 σι μηδὲν ἐλάττω τὴν περὶ σεαυτοῦ εὐδοξίαν ἡ διὰ πᾶντα τὰ 

λοιπὰ πεποιῆσϑαι" τοσαύτη πειϑὼ καὶ χάρις καὶ ἐν οἷς σπου- 
΄ 3 , Δ) 8 Φ , ι , 2.» 2 ΄ 

δάζεις ἐστί σοι παὶ ἐν οἷς παίζεις. καὶ γαρ εὐηϑὴης ἀναμαρτη- 
. 3 - 

τῶς, παὶ δεινὸς οὐ κακοήϑως, καὶ φιλάνϑρωπος ἐλευϑερίως, 
»Ἢ 3 » 

25 καὶ τὸ σύνολον τοιοῦτος εἶ, οἷος ἄν τις ἐξ ᾿Δρετῆς υἱὸς Ἔϊρω- 

τι γένοιτο. τὴν τοίνυν ἀνδρίαν, ( οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἄξιόν ἐστι 
» ἿΣ -" -" [4 

παραλιπεῖν, οὐχ ὡς οὐ πολλὴν ἐπίδοσιν ἐχούσης ἔτι τῆς σῆς φῦὺ-- 
᾿ - , ’ 3 Ἵ, 3 , ΄ 

σεως, καὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου οὐ πλείους ἀφορμᾶς παραδῶὼ- 
ν ΄ πον Ὁ ὧ , 8. »ϑιὶαῦ 

1408 σοντος λόγων τοῖς ἐπαινεῖν σε βουλομένοις, αἀλλῶὼς καλλίστων 
Σ ᾿ ν - ὄντων τῶν μετὰ ταύτης τῆς ἡλικίας ἐπαίνων, ἐν ἣ τὸ μηδὲν 

ἐξαμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις εὐκτόν ἐστι,) σοῦ δ᾽ ἐπὶ πολλῶν μὲν ἄν 
3 [2 

τις καὶ ἑτέρων τὴν ἀνδρείαν διέλϑῃ, μάλιστα δ᾽ ἐπὶ τῆς ἀσκή- 



ΕΡΏΩΤΙΚΟΣ ἉΟΓῸΣ. 401 

σεῶς, ἧς καὶ πλεῖστοι γεγένηνται μάρτυρες. ἀνάγκη δ᾽ ἴσως 5 
πρῶτον εἰπεῖν, ταύτην τὴν ἀγωνίαν ὡς καλῶς προείλου. τὸ γὰρ 
ὀρϑῶς, ὅ τι πρακτέον ἐστὶ, νέον ὄντα δοκιμάσαι, καὶ ψυχῆς 
ἀγαϑῆς καὶ γνώμης φρονίμου κοινόν ἐστι σημεῖον" δι᾿ ὧν οὐ- 
δέτερον παραλιπεῖν ἄξιον τὸν τῆς προαιρέσεως ἔπαινον. συνει- 10 
δωὼς τοίνυν τῶν μὲν ἄλλων ἀϑλημάτων καὶ δούλους καὶ ξένους 
μετέχοντας, τοῦ δ᾽ ἀποβαίνειν μόνοις μὲν τοῖς πολίταις ἐξου- 
σίαν οὖσαν, ἐφιεμένους δὲ τοὺς βελτίστους, οὕτως ἐπὶ τοῦτον. 

τὸν ἀγῶνα ὥρμησας. ἔτι δὲ κρίνων, τοὺς μὲν τὰ δρομικὰ γύ- 15 
μναζομένους οὐδὲν πρὸς ἀνδρείαν οὐδ᾽ εὐψυχίαν ἐπιδιδόναι, 
τοὺς δὲ τὴν πυγμὴν καὶ τὰ τοιαῦτα ἀσκήσαντας πρὸς τῷ σώ- 
ματι καὶ τὴν γνώμην διαφϑείρεσϑαι, τὸ σεμνότατον καὶ κάλλι- 

στον τῶν ἀγωνισμάτων καὶ μάλιστα πρὸς τὴν σαυτοῦ φύσιν ἁρμότ- 90 
τον ἐξελέξω, τῇ μὲν συνηϑείᾳ τῶν ὅπλων καὶ τῇ τῶν δρόμων φι- 
λοπονίᾳ τοῖς ἐν τῷ πολέμῳ συμβαίνουσιν ὡμοιωμένον, τῇ δὲ μεγα- 

λοπρεπείῳ καὶ τῇ σεμνότητι τῆς παρασκευῆς πρὸς τὴν τῶν ϑεῶν 
δύναμιν εἰκασμένον, πρὸς δὲ τούτοις ἡδίστην μὲν ϑέαν ἔχον, 25 
ἐκ πλείστων δὲ καὶ παντοδαπῶν ουγκείμενον, μεγίστων δ᾽ ἄϑλων 
ἠξιωμένον" πρὸς γὰρ τοῖς τιϑεμένοις τὸ γυμνασϑῆναι καὶ με- 
λετῆσαι τοιαῦτα οὐ μικρὸν ἄϑλον προφανήσεται τοῖς καὶ μὲ- 1409 

τρίως ἀρετῆς ἐφιεμένοις. τεκμήριον δὲ μέγιστον ἄν τις ποιή- 
σαιτο τὴν “Ομήρου ποίησιν, ἐν ἧ καὶ τοὺς “Ελληνας καὶ τοὺς 

βαρβάρους μετὰ τοσαύτης παρασκευῆς πολεμήσαντας πεποίηκεν 

ἀλλήλοις ἔτι δὲ καὶ νῦν τῶν πόλεων τῶν ᾿Εἰλληνίδων οὐ ταῖς ὅ 
ταπεινοτάταις, ἀλλὰ ταῖς μεγίσταις ἐν τοῖς ἀγῶσι χρῆσϑαι σύν- 

ηϑές ἐστιν. ἡ μὲν οὖν προαίρεσις οὕτω καλὴ καὶ παρὰ πᾶσιν 
ἀνθρώποις ἠγαπημένη. νομίξων δ᾽ οὐδὲν εἶναι προὔργου τῶν 
σπουδαιοτάτων ἐπιϑυμεῖν οὐδὲ καλῶς πρὸς ἅπαντα πεφυκέναι 10 
τὸ σῶμα, μὴ τῆς ψυχῆς φιλοτίμως παρεσκευασμένης, τὴν μὲν 
φιλοπονίαν εὐθέως ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐπιδειξάμενος οὐδ᾽ ἐν 
τοῖς ἔργοις ἐψεύσω, τὴν δ᾽ ἄλλην ἐπιφάνειαν τῆς σαυτοῦ φύ- 
σεως καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀνδρείαν ἐν τοῖς ἀγῶσι μάλιστα 15 
ἐνεδείξω" περὶ ὧν ὀκνῶ μὲν ἄρξασϑαν λέγειν, μὴ λειφϑῶ 
τῷ λόγῳ τῶν τύτε γεγενημένων, ὅμως δ᾽ οὐ παραλείψω. 
φαὺὴ γὰρ αἰσχρὸν, ἃ ϑεωροῦντας ἡμᾶς εὐφραίνει, ταῦτ᾽ ἀπαγ- 
γεῖλαι μὴ ἐθέλειν. ἅπαντας μὲν οὖν εἰ διεξήειν τοὺς ἀγῶνας, 
ἴσως ἂν ἄκαιρον μῆκος ἡμῖν ἐπιγένοιτο τῷ λόγῳ ἑνὸς δ᾽, ἐν 90 
ᾧ πολὺ διήνεγκας, μνησϑεὶς πάντας δηλώσω, καὶ τῇ τῶν ἀκου- 
ὄντων δυνάμει συμμετρότερον φανήσομαι χρώμενος. τῶν γὰρ 

Ῥεμιοδίλ, Ἴοηι. 1], ας 

πὴ ὴν 
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ξευγῶν ἀφεθέντων, καὶ τῶν μὲν προορμησάντων, τῶν δ᾽ ὕφη- 
45 νιοχουμένων, ἀμφοτέρων περιγενόμενος, ἑκατέρων, ὡς προσῆπε, 

τὴν νίκην ἔλαβες, τοιούτου στεφάνου τυχὼν, ἐφ᾽ ὦ, καίπερ 

καλοῦ τοῦ νικᾷν ὄντος, κάλλιον ἐδόκει καὶ παραλογώτερον. εἷ- 
1410 ναι τὸ σωϑῆναι. φερομένου γὰρ ἐναντίου μέν σοι τοῦ τῶν ἀν- 

τιπάλων ἅρματος, ἁπάντων δ᾽ ἀνυπόστατον οἰομένων εἶναι τὴν 
τῶν ἵππων δύναμιν, δρῶν αὐτῶν ἐνίους καὶ μηδενὸς δεινοῦ 

5 παρόντος ὑπερηγωνιακύτας, οὐχ ὅπως ἐξεπλάγης ἢ κατεδειλία- 
σας, ἀλλὰ τῇ μὲν ἀνδρείῳ καὶ τῆς τοῦ ζεύγους ὁρμῆς κρείττων". 
ἐγένου, τῷ δὲ τάχει καὶ τοὺς διευτυχηκότας. τῶν ἀνταγωνιστῶν 

παρῆλϑες. καὶ γάρ τον τοσοῦτον μετήλλαξας τῶν ἀνθρώπων τὰς 
10 διανοίας, ὥστε, πολλῶν ϑρυλλούντων, ὡς ἐν τοῖς ἱππικοῖς ἀγῶ- 

σιν ἡδίστην ϑέαν παρέχεται τὰ ναυαγοῦντα, καὶ δοκούντων 

ἀληϑῆ ταῦτα λέγειν, ἐπὶ σοῦ τοὐναντίον τοὺς ϑεατὰς φοβεῖ- 
σϑαι πάντας, μή τι συμπέσῃ τοιοῦτο περὶ σέ. τοιαύτην εὔνοιαν 

15 καὶ φιλοτιμίαν ἡ σὴ φύσις αὐτοῖς παρέσχεν" εἰκότως. καλὸν 
μὲν γὰρ καὶ τὸ καϑ᾽ ἕν τι περίβλειυτον γενέσϑαν, πολὺ δὲ κάλ- 
λιον τὸ πάντα περιλαβεῖν, ἐφ᾽ οἷς ἄν τις νοῦν ἔχων φιλοτιμη- 
ϑείη. δῆλον δ᾽ ἐκεῖϑεν. εὑρήσομεν γὰρ «Αἰακὸν μὲν καὶ “Ῥαδά- 

90 μανϑυν διὰ σωφροσύνην, ᾿Ηρακλέα δὲ καὶ Κάστορα καὶ. Πολυ- 
δεύκην δι᾿ ἀνδρίαν, Γανυμήδην δὲ καὶ ᾿ἄδωνιν καὶ ἄλλους 
τοιούτους διὰ κάλλος ὑπὸ ϑεῶν ἀγαπηϑέντας. ὥστε ἔγωγε οὐ 
ϑαυμάζω τῶν ἐπιϑυμούντων τῆς σῆς φιλίας, ἀλλὰ τῶν μὴ τὸν 
τρύπον τοῦτον διακειμένων ὅπου γὰρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν προει- 

95 ρημένων μετασχύντες τινὲς τῆς τῶν ϑεῶν ὁμιλίας ἠξιώϑησαν, 

ἥπου τοῦ γ᾽ ἁπάντων κυρίου καταστάντος εὐκτὸν ϑνητῷ. φύντε 
φίλον γενέσϑαι. δίχαιον μὲν οὖν καὶ πατέρα καὶ μητέρα 
καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους τοὺς σοὺς ζηλοῦσϑαν, τοσοῦτον 

{411 ὑπερέχοντος σοῦ τῶν ἡλικιωτῶν ἀρετῇ, πολὺ δὲ μᾶλλον, 

οὗς σὺ, ὃ τῶν τηλικούτων ἀγαθῶν ἠξιωμένος, σαυτοῦ προκρί- 
νας ἀξίους εἶναι φίλους ἐξ ἁπάντων αἱρῇ. τοὺς μὲν γὰρ ἡ τύ- 

5. χη σοι μετόχους κατέστησε, τοὺς δ᾽ ἡ σφετέρᾳ καλοκάγαϑία 
προσσυνέστησεν᾽ οὖς οὐκ οἶδα πότερον ἐραστὰς ἢ μόνους σ᾽ 
ὀρϑῶς γιγνώσκοντας προσαγορεῦσαν χρή. δοκεῖ γάρ μον καὶ κατ᾽ 
ἀρχὰς ἡ τύχη, τῶν μὲν φαύλων καταφρονοῦσα, τὰς δὲ τῶν 

10 σπουδαίων ἀνδρῶν διανοίας ἐρεϑίσαν βουληϑεῖσα, τὴν σὴν φύ- 
σιν οὐ πρὸς ἡδονὴν ἐνεξαπατηϑῆναι καλὴν ποιῆσαι, ἀλλὰ πρὸς 
ἀρετὴν ἐνευδαιμονῆσαν χρήσιμον. πολλὰ δ᾽ ἔχων ἔτι περὶ σοῦ 
διελϑεῖν αὐτοῦ καταλύσειν μοι δοκῶ τὸν ἔπαινον, δεδιὼς» μὴ 

τ ΞΞΞΞ- 
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καϑ' ὑπερβολὴν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὑπὲρ σοῦ διαλέγεσθαι 15 
δόξω. τοσοῦτον γὰρ, ὡς ἔοικεν, ἡ τῶν λόγων δύναμις ἔλαττον 
ἔχει τῆς ὄψεως, ὥστε τοῖς μὲν ὁρατοῖς οὐδεὶς ἀπιστεῖν ἀξιοῖ, 
τοὺς δὲ τούτων ἐπαίνους οὐδ᾽ ἂν ἐλλείπωσιν ἀληϑεῖς εἶναι νο- 

μίζουσι. παυσάμενος οὖν περὶ τούτων ἤδη πειράσομαί σοι συμ- ᾿ 
βουλεύειν, ἐξ ὧν ἂν ἐντιμότερον ἔτι τὸν σαυτοῦ βίον καταστή- 90 
σεις. βουλοίμην δ᾽ ἄν σε μὴ πάρεργον ποιήσασϑαν τὸ προσέ- 
χειν τὸν νοῦν τοῖς μέλλουσι δηϑήσεσϑαι, μηδ᾽ ὑπολαμβάνειν 
τοῦϑ᾽, ὡς ἄρα ἐγὼ τούτοις κέχρημαι τοῖς λύγοις, οὐ τῆς σῆς 
ὠφελείας ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἐπιδείξεως ἐπιϑυμῶν, ἵνα μήτε διαμάρτης 925 
τῆς ἀληϑείας, μήτ᾽ ἀντὶ τῶν βελτίστων τὰ τυχόντα ἑλόμενος 
χεῖρον περὶ σαυτοῦ βουλεύσῃ. καὶ γὰρ τοῖς μὲν ἀφανῆ καὶ τα- 
πεινὴν τὴν φύσιν ἔχουσιν οὐδ᾽ ὅταν μὴ καλῶς τι πράξωσιν ἐπι- 1419 
πλήττομεν, τοῖς δ᾽, ὥσπερ σὺ, περιβλέπτοις γεγενημένοις καὶ 
τὸ παραμελῆσαί τινος τῶν καλλίστων αἰσχύνην φέρειν εἴωϑεν. 

ἔτι δ᾽ οὗ μὲν ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγων ψευσϑέντες καϑ᾽ ἕνὸς μό- 5 
ἐφοῦυ πράγματος οὐ τὰ χράτιστα ἔγνωσαν, οἵ δὲ τῆς τῶν ἐπιτη- 

δευμάτων συμβουλίας διαμαρτύόντες ἢ καταφρονήσαντες παρ᾽ 
ὅλον τὸν βίον τῆς ἑαυτῶν ἀγνωσίας ὑπομνήματα ἔχουσι. τού- 
τῶν μὲν οὖν οὐδὲν δεῖ σε παϑεῖν, σκοπεῖσϑαν δὲ, τί τῶν ἀν- 

ϑρωπίνων μεγίστην δύναμιν ἔγχει, καὶ τίνος καλῶς μὲν ἀπο- 10 

βάντος πλεῖστ᾽ ἂν κατορϑοῖμεν, διαφϑαρέντος δὲ μέγιστ᾽ ἂν 
βλαπτοίμεϑα παρὰ τὸν βίον. οὐ γὰρ ὥδηλον, ὅτι τούτου καὶ 
μάλιστ᾽ ἐπιμέλειαν ποιητέον, δ᾽ μεγίστην δοπὴν ἐφ᾽ ἑκάτερον 
ἐργάζξεσϑαι πέφυκε. τὴν μὲν τοίνυν ἐν ἀνθρώποις διάνοιαν 15 
ἁπάντων εὑρήσομεν ἡγεμονεύουσαν, ταύτην δὲ φιλοσοφίαν μύνην 
παιδεῦσαί τε ὀρϑῶς καὶ γυμνάσαι δυναμένην. ἧς οἴομαί σε δεῖν 
“μετασχεῖν, καὶ μὴ κατοκνῆσαι μηδὲ φυγεῖν τὰς ἐνούσας ἐν αὐτῇ 20 
σεραγματείας, ἐνθυμούμενον, ὅτι διὰ μὲν ἀργίας καὶ ῥᾳϑυμίας. 
"οὐ τὰ παντελῶς ἐπιπολῆς δυσχείρωτά ἐστι, διὰ δὲ καρτερίας 
καὶ φιλοπονίας οὐδὲν τῶν ὄντων ἀγαϑῶν ἀνάλωτον πέφυκε, 
καὶ διότι πάντων ἀλογώτατόν ἐστι, πρὸς μὲν χρηματισμὸν καὶ. 25 
δώμην καὶ τὼ τοιαῦτα φιλοτίμως ἔχειν καὶ πολλὰς ὑπομένειν 
'κακοπαϑείας, ἃ πάντα ϑνητά ἔστι καὶ τῇ διανοία δουλεύειν 
οὐκ εἴωϑε, τὴν δ᾽ ἐπιστατοῦσαν μὲν τῶν ἄλλων, συνδιατελοῦ- 

σαν δὲ τοῖς ἔχουσιν, ὅλου δ᾽ ἡγεμονεύουσαν τοῦ βίου μὴ ζη-1418 
τεῖν, ὅπως διακείσεται βέλτιον. καίτοι καλὸν μὲν καὶ διὰ τύχην 
ἐν τοῖς σπουδαιοτάτοις ϑαυμάζεσϑαι, πολὺ “δὲ κάλλιον διὰ τὴν 

ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ μηδενὸς τῶν ἐνδόξων ὥμοιρον γενέσθαι" 
σου: 
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5 τῆς μὲν γὰρ ἐνίοτε καὶ τοῖς φαύλοις μετασχεῖν συνέβη, τῆς δὶ 
οὐκ ἔστιν ἄλλοις μετουσία πλὴν τοῖς ἐν ἀνδραγαϑίᾳ διαφέρου 
σιν. ἀλλὰ μὴν περί γε τῆς φιλοσοφίας ἀκριβῶς μὲν ἕκαστα διελ- 
ϑεῖν ἡγοῦμαι τὸν μέλλοντα χρύνον ἡμῖν ἐπιτηδειοτέρους καιροὺς 

10 παραδώσειν, συντόμως δ᾽ εἰπεῖν οὐδὲ νῦν οὐδὲν κωλύσει περὶ 
αὐτῆς. ἕν οὖν πρῶτον ἐκεῖνό σε δεῖ καταμαϑεῖν ἀκριβῶς, ὅτε 
πᾶσα μὲν παιδεία δι᾿ ἐπιστήμης καὶ μελέτης τινὸς συνέστηπεν, 

15 ἡ δὲ φιλοσοφία καὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων ὅσῳ γὰρ ἀκριβεστέρους 
καὶ φρονιμωτέρους ἔχει τοὺς ἐφεστῶτας, τοσούτῳ κάλλιον αὖ- 
τὴν συγκεῖσϑαι προσήκει. καίτοι τί ποτ᾽ ἂν βουληϑείημεν, τῆς 
μὲν διανοίας ἐπὶ τοῦ λέγειν καὶ βουλεύεσϑαν τεταγμένης, τῆς 

20 δὲ φιλοσοφίας ἕκατέρου τούτων ἐμπειρίαν παραδιδούσης, μὴ 

ταύτην κατασχεῖν τὴν πραγματείαν, δι᾿ ἧς ἀμφοτέρων τούτων 

ἐγκρατῶς ἕξομεν; τότε γὰρ εἰκὸς καὶ τὸν βίον ἡμῶν μεγίστην 
ἐπίδοσιν λαβεῖν, ὅταν τῶν κρατίστων ὀρεγόμενοι τὰ μὲν διδακτὰ 

25 τέχνῃ, τὰ δὲ λοιπὰ γυμνασίᾳ τινὶ καὶ συνηϑείᾳ κατασχεῖν δυνῆ- 

ϑῶμεν. οὐ γὰρ δήπου τοῦτό γε ἔστιν εἰπεῖν, ὡς οὐδὲν πρὸς 
τὸ φορεῖν: εὖ παρὼ τὴν ἐπιστήμην διαφέρομεν ἀλλήλων. ὅλως 

γὰρ ἅπασα φύσις βελτίων γέγνεταν παιδείαν προσλαβοῦσα, 

1414 τὴν προσήκουσαν, πολὺ δὲ μάλισϑ᾽ ὅσαις ἐξ ἀρχῆς εὐφυέστε- 
ρον τῶν ἄλλων ἔχειν ὑπήρξε: τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν μόνον βελ- 
τίοσι γίγνεσϑαι," τοῖς δὲ καὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει γηῤμε ον 

εὖ δ᾽ ἴσϑι τὴν Ῥὲν ἐκ τῶν πράξεων ἐμπειρίαν γιγνομένην μὸν 

5 λερὰν οὖσαν καὶ πρὸς τὸν λοιπὸν βίον ἀχρήστως ἔχουσαν, τὴν 

δ᾽ ἐκ τοῦ φιλοσοφεῖν παιδείαν πρὸς ἅπαντα ταῦτα εὐκαίρως 

συγκεκραμένην. καίτοι τινὲξ ἤδη καὶ δι᾽ εὐτυχίαν πραγμάτων 
10 γυμνασϑέντες ἐθαυμάσθησαν. σοὶ δὲ προσήκει τούτων μὲν κα- 

ταφρονεῖν, σαυτοῦ δ᾽ ἐπιμέλειαν ἔχειν" οὐ γὰρ αὐτοσχεδιάξειν, 
ἀλλ᾽ ἐπίστασϑαί σε δεῖ περὶ τῶν μεγίστων, οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν και- 

ρῶν μελετῶν, ἀλλ᾽ ἀγωνίξεσϑαι καλῶς ἐπίστασϑαι. νόμιξε δὲ, 

πᾶσαν μὲν τὴν φιλοσοφίαν μεγάλα τοὺς χρωμένους ὠφελεῖν, 

15 πολὺ δὲ μάλιστα τὴν περὶ τὰς πράξεις καὶ τοὺς πολιτικοὺς λό- 

γους ἐπιστήμην. τῆς γὰρ γεωμετρίας καὶ τῆς ἄλλης τοιαύτης 
παιδείας ἀπείρως μὲν ἔχειν αἰσχοὺν, ἄκρον δὲ ἀγωνιστὴν γενέ- 
σϑαν ταπεινύτερον τῆς σῆς ἀξίας" ἐν ἐκείνῃ δὲ τὸ μὲν διενεγ- 

40 κεῖν ζηλωτὸν, τὸ δ᾽ ἄμοιρον γενέσϑαν παντελῶς καταγέλαστον. 

γνοίης δ᾽ ἂν ἐξ ἄλλων τε πολλῶν καὶ παραϑεωρήσας τοὺς πρὸ 
σαυτοῦ γεγενημένους ἐνδόξους ἀνδρας. τοῦτο μὲν Περικλέα, 

τὸν συνέσει πλεῖστον τῶν καϑ᾽ αὑτὸν διενεγκεῖν δόξαντα πάν 
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τῶν, ἀκούσεις πλησιάσαντα ᾿ἀναξαγόρᾳ τῷ Κλαξομενίῳ καὶ, 95 
μαϑητὴν ἐκείνου γενόμενον, ταύτης τῆς δυνάμεως μετασχόντα" 
τοῦτο δ᾽ ᾿Αλκιβιάδην εὑρήσεις φύσει μὲν πρὸς ἀρετὴν πολλῷ 
χεῖρον διακείμενον, καὶ τὰ μὲν ὑπερηφάνως, τὰ δὲ ταπεινῶς, τὰ 
δ᾽ ὑπεράκρως ζῆν προῃρημένον, ἀπὸ δὲ τῆς Σωκράτους ὁμι- 141 
λίας πολλὰ μὲν ἐπανορϑωϑέντα τοῦ βίου, τὰ δὲ λοιπὰ τῷ με- 
γέϑει τῶν ἄλλων ἔργων ἐπικρυψάμενον. εἰ δὲ δεῖ μὴ παλαιὰ 
λέγοντας διατρίβειν ἔχοντας ὑπογυιοτέροις παραδείγμασιν χροῆ- 
σϑαι, τοῦτο μὲν Τιμύϑεον, οὐκ ἐξ ὧν νεώτερος ὧν ἐπετήδευ- 
σεν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ᾿Ισοκράτεν συνδιατρίψας ἔπραξε μεγίστης δόξης 

καὶ πλείστων τιμῶν εὑρήσεις ἀξιωϑέντα, τοῦτο δὲ ᾿ἀρχύταν τὴν 
Ταραντίνων πόλιν οὕτω καλῶς καὶ φιλανϑρώπως διοικήσαντα 10 

καὶ κύριον αὐτῆς καταστάντα, ὥστ᾽ εἰς ἅπαντας τὴν ἐκείνου 
μνήμην διενεγκεῖν" ὃς ἐν ἀρχῇ καταφρονούμενος ἐκ τοῦ Πλά- 
τῶνν πλησιάσαι τοσαύτην ἔλαβεν ἐπίδοσιν. καὶ τούτων οὐδὲν 
ἀλόγως ἀποβέβηκε᾽ πολὺ γὰρ ἦν ἀτοπώτερον, εἰ τὼ μὲν μικρὰ 16 
δι᾿ ἐπιστήμης καὶ μελέτης ἠναγκαζόμεϑα ἐπιτελεῖν, τὰ δὲ μέγι- 
στα ἄνευ τέχνης καὶ ταύτης τῆς πραγματείας ἠδυνάμεϑα πράτ- 

τειν. περὶ μὲν οὖν τούτων οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείω λέγειν" οὐδὲ 
γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὡς παντελῶς ἀπείρως ἔγοντός σου περὶ αὐτῶν 90 

ἐμνήσϑην, ἀλλ᾽ ἡγούμενος, τὰς τοιαύτας παρακλήσεις τοὺς μὲν 
ἀγνοοῦντας προτρέπειν, τοὺς δ᾽ εἰδότας παροξύνειν. μηδὲν δὲ 

ὑπολάβῃς τοιοῦτον, ὡς ἄρα ἐγὼ ταῦτα εἴρηκα διδάξειν αὐτὸς 
ἐπαγγελλόμενος σέ τι τούτων᾽ οὐ γὰρ ἂν αἰσχυνϑείην εἰπὼν, 25 
ὅτε πολλὰ μαϑεῖν αὐτὸς ἔτει δέομαι, καὶ μᾶλλον ἀγωνιστὴς 

προήρημαι τῶν πόνων, ἢ) διδάσκαλος εἶναι τῶν ἄϑλων. οὐχ 
ὡς ἀναινόμενος δὲ ταῦτα διαιροῦμαν τὴν τῶν σοφιστεύειν ἕλο- 
μένων δόξαν, ἀλλ᾽ ὅτι τἀληϑὲς τοῦτον ἔχον τυγχάνει τὸν τρό-1410 

πον. ἐπεὶ σύνοιδά γε πολλοὺς μὲν ἐξ ἀδόξων καὶ ταπεινῶν 

οι 

ἐπιφανεῖς διὰ τῆς πραγματείας ταύτης γεγενημένους, Σόλωνα 

δὲ καὶ ξῶντα καὶ τελευτήσαντα μεγίστης δόξης ἠξιωμένον" ὃς 

οὐκ ἀπεληλαμένος τῶν ἄλλων τιμῶν, ἀλλὰ τῆς μὲν ἀνδρείας τὸ “5 
πρὸς Μεγαρέας τρύπαιον ὑπόμνημα καταλιπὼν, τῆς δ᾽ εὐβου- 
λίας τὴν Σαλαμῖνος κομιδὴν, τῆς δ᾽ ἄλλης συνέσεως τοὺς νό- 
μους, οἷς ἔτι καὶ νῦν οἱ πλεῖστοι τῶν "Ελλήνων χρώμενοι δια- 
τελοῦσιν, ὅμως τοσούτων αὐτῷ καλῶν ὑπαρχόντων ἐπ᾽ οὐδενὶ 10 

μᾶλλον ἐσπούδασεν, ἢ τῶν ἑπτὰ σοφιστῶν ὅπως γένηται, νομί- 
ἕων τὴν φιλοσοφίαν οὐκ ὄνειδος, ἀλλὰ τιμὴν τοῖς χρωμένοις 
φέρειν " χαλῶς ἐγνωκὼς αὐτὸ τοῦτο οὐχ ἧττον, ἢ καὶ τἄλλα, 
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15 ἐφ᾽ οἷς διήνεγκεν. ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ᾽ αὐτὸς ἄλλως γιγνώσχω, 
σοί τὲ παραινῶ φιλοσοφεῖν μεμνημένῳ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑπαρξάν-" 
τῶν σαυτῷ. τούτου γὰρ ἕνεκα διῆλθον ἐν ἀρχῇ τοῦ λύγου 
καγὼ περὶ αὐτῶν, οὐχ ὡς ἐκ τοῦ τὴν σὴν φύσιν ἐπαινεῖν ἀνὰ- 

50 χτήσεσϑαί σε προσδοκῶν, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον προτρέψω σε πρὸς 

τὴν φιλοσοφίαν, ἐὰν μὴ παρὰ μικρὸν ποιήσῃ, μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς 

ὑπάρχουσιν ἀγαϑοῖς μέγα φρονήσας τῶν μελλόντων ὀλιγωρήσῃς. 
μηδ᾽, εἰ τῶν ἐντυγχανόντων κρείττων εἶ, μηδὲν τῶν ἄλλων ζή- 

95 τει διενεγκεῖν, ἀλλ᾽ ἡγοῦ, κράτιστον μὲν εἶναι τὸ πρωτεύειν ἐν 
ἅπασι, τούτου δ᾽ ὀρεχόμενον ὀφϑῆναν μᾶλλον συμφέρειν, ἢ 
προέχοντα ἐν τοῖς τυχοῦσι, καὶ μὴ καταισχύνῃς τὴν φύσιν, 
μηδὲ ψευσθῆναι ποιήσῃς τῶν ἐλπίδων τοὺς ἐπὶ σοὶ μέγα φρο- 

141 γνοῦντας, ἀλλ᾽ ὑπερβάλλεσϑαι πειρῶ τῇ σαυτοῦ δυνάμει τὴν 
τῶν εὐνουστάτων ἐπιϑυμίαν, καὶ νόμιζε, τοὺς μὲν ἄλλους λό- 

γους, ὅταν ἐπιεικῶς ἔχωσι, τοῖς εἰποῦσι δύξαν περιτιϑέναι, τὰς 

δὲ συμβουλίας τοῖς πεισϑεῖσιν ὠφέλειαν καὶ τιμὴν προσάπτειν, 
5 καὶ τὰς μὲν περὶ τῶν ἄλλων πρίσεις τὴν ἀξοϑὴηδν , ἣν ἔχομεν, 

δηλοῦν, τὰς δὲ τῶν ἐπιτηδευμάτων αἱρέσειο: τὴν ὅλην φύσιν 

ἡμῶν δοκιμάζειν" ἐν οἷς ἅμα κρίνων αὐτὸς κριϑήσεσϑαι προσ- 

δύκα παρὰ πῶσι, κἀμὲ, τὸν οὕτως ἐγκωμιάσαντά σε ἑτοίμως, 
10 ἐν ἀγῶνι γενήσεσϑαι τῆς σῆς ἐρπμαιίήῃ διὸ δεῖ σέ τε τῶν 

ἐπαίνων ἄξιον εἶναι δόξαντα κἀμὲ τῆς σῆς φιλίας ἀνεπιτίμητον 

εἶναι. οὐχ οὕτω δ᾽ ἄν σε προϑύμως ἐπὶ τὴν φιλοσοφίαν πα- 
᾿ρεκαλούμην, εἰ μὴ τῆς μὲν εὐνοίας τῆς ἐμῆς τοῦτον ἄν σον 

15 κάλλιστον ἔρανον εἰσενεγκεῖν μην, τὴν δὲ πόλιν ξώρων διὰ 
μὲν ἀπορίαν τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν τοῖς τυχοῦσι πολλά- 
πις χρωμένην, διὰ δὲ τὰς τούτων ἁμαρτίας αὐτὴν ταῖς μεγί- 
σταῖς ἀτυχίαις περιπίπτουσαν. ἵν᾽ οὖν ἡ μὲν τῆς σῆς ἀρετῆς, 

90 σὺ δὲ τῶν παρὼ ταύτης τιμῶν ἀπολαύσῃς, προϑυμότερόν σοι 
παρεκελευσάμην. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ σοὶ νομίζω γενήσεσθαι ἕῇν 
ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ προστάξειν σον τὴν πόλιν τῶν αὑτῆς τι διοι- 
πεῖν, καὶ ὅσω τὴν φύσιν ἐπιφανεστέραν ἔχεις, τοσούτῳ μειξό- 

φονων ἀξιώσειν, καὶ ἰϑᾶττον βουλήσεσϑαι πεῖράν σου λαμβάνειν. 
καλὸν οὖν παρεσκευάσϑαι τὴν γνώμην, ἵνα μὴ τότε πλημμελῇς. 
τὸ μὲν οὖν ἐμὸν ἦν ἔργον εἰπεῖν, ἅ σοι συμφέρειν ἡγοῦμαι 
πεπρᾶχϑαι, σὸν δὲ βουλεύσασϑαι περὶ αὐτῶν. προσήκει δὲ καὶ 
τοὺς ἄλλους τοὺς ζητοῦντας οἰκείως πρὸς σὲ διαπεῖσϑαν μὴ 

1418 τὰς ἐπιπολαίους ἡδονὰς καὶ διατριβὰς ἀγαπᾷν, μηδ᾽ ἐπὶ ταύ- 
τας προκαλεῖσϑαι, ἀλλὰ φιλοπονεῖν καὶ σκοπεῖν, ὅπως τὸν σὸν 
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, ο ᾽ ’ . Ἄν. ᾿ - “᾿ 
βίον ὡς λαμπρότατον καταστησουσιν" αὕτοι τὲ γὰρ οὐτῶς ἂν 

-» 32 » 
μάλιστα ἐπαινοῖντο καὶ σοὶ πλείστων ἀγαθῶν αἴτιοι γένοιντο. ὅ 

5 3 ὕω ᾽ - . 

μέμφομαι μὲν οὖν οὐδὲ νῦν οὐδένα τῶν σοι πλησιαζόντων" 
Η͂ ᾿ - - ᾿ ᾽ ,ὔ ν » Η “α5.ἅ 

καὶ γάρ μου δοκεῖ τῆς ἄλλης εὐτυχίας τῆς σῆς χαὶ τοῦϑ' ἕν 
΄ - » 3 

εἶναι, τὸ μηδενὸς φαύλον τυχεῖν ἐραστοῦ, ἀλλ᾽ οὗς ἄν τις 
-" Ο - 

ἕλοιτο βουλόμενος φίλους ἐκ τῶν ἡλικιωτῶν ἐκλέγεσϑαι" παραι- 10 
-“ »" ᾿] δι ΄ 

γῶ μέντοι σοι φιλοφρονεῖσϑαν μὲν πρὸς ἅπαντας τούτους καὶ 
» -» - Ῥ μὲ 

. ἔχειν ἡδέως, πείϑεσϑαι δὲ τοῖς πλεῖστον νοῦν ἔχουσιν αὐτῶν, 

ἥνα καὶ τούτοις αὐτοῖς ἔτι σπουδαιότερος δοκῇς εἶναι καὶ τοῖς 
5 , 

ἄλλοις πολίταις. εὐτύχει. 

ΤΗΜΠΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΖΦΗΜΗΤΟΡΙΚΑ͂. 

-» 3 

Μὴ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προὐτίϑετο, ὦ ἄνδρες 
3 ἂν « “ , 

᾿Αϑηναῖοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἂν, ἕως οἵ πλεῖστοι τῶν εἰωϑότων 
᾽ " Ἂ. Ἄ 

γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἠρεσκέ τί μοι τῶν δηϑέντων, ἡσυ- 
μ᾿ . ᾽ Η ι »(Ιν ῬᾺ ι δον ΄ “᾿ ᾳ' 

χίαν ἂν ἡγον, εἰ δὲ μὴ, τότ᾽ ἂν καὶ αὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γι- 
, ’ ᾿ ᾽ ΠΥ τ ΄ ἢ Ὁ, τ᾽ 

γνώσπω λέγειν" ἐπειδὴ δ᾽, ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρηκασιν οὔτον 
[ “- - -»" 

πρότερον, περὶ τούτων νυνὶ σποπεῖτε, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος 
3 ᾿ , -- - 

ἀναστὰς εἰκότως ὧν μετὰ τούτους δοκεῖν λέγειν. εἰ μὲν οὖν 
Ψ " Α ., Ἀ εἶχε καλῶς τὰ πράγματα, οὐδὲν ἂν ἔδει συμβουλεύειν᾽ ἐπειδὴ 10 

ἧς 3 τ ο’ ρ -»" “ 

δ᾽, ὡς ἅπαντες ὁρῶτ᾽, ἔχει δυσκολίαν, ὡς ἐκ τοιούτων πειρά- 1419 
" ὼ Ξ 

σομαν συμβουλεύειν ἃ κράτιστα εἶναι νομίζω. πρῶτον μὲν οὖν. 
Θ'ι τω -" - - - 

ὑμᾶς ἐκεῖνο ἐγνωκέναι δεῖ, ὡς οὐδὲν ὧν ἐποιεῖτε ἐπὶ τοῦ πο. 
-" »» - -" 5 

λεμεῖν ὄντες τοῦ λοιποῦ πραχτέον ἐστὶν, ἀλλὰ πάντα τἀναντία᾽ 5 
»" -» Ἁ 

εἰ γὰρ ἐκεῖνα φαῦλα πεποίηκε τὰ πρόγματα, τἀναντία εἶκος 

βελτίω ποιῆσαι. ἔπειτα νομιστέον, οὐχ, ὃς ἂν ὑμῖν ἢ μηδὲν 
5 ι ’ - ᾽ - -" ἢ μικρὰ προστάττῃ, τοῦτον ὀρϑῶς λέγειν᾽ ὁρᾶτε γὰρ, ὡς ἐκ 
"τῶν τοιούτων ἐλπίδων καὶ λόγων εἰς πᾶν προελήλυϑε μοχϑη- 10 

ν ΄ ε 3742 εν “᾿ ᾿ ’ 4 τι “- 
Ῥέας τὰ παροντα ἀλλ᾽, ὃς ὧν, τὸ χαρίζεσϑαι παρεὶς, ἃ δεῖ 

καὶ δι᾿ ὦ ἔμεϑα αἰσχύ ὑφλισκά ὶ ) ὧν παυσαίμεθϑα αἰσχύνην ὀφλισκάνοντες καὶ ζημιουμε- 
γον, ταῦτα λέ ὑ γὰρ ὡς ἀληϑῶ ἰ μὲν, ὅσα ἂν τῶ λύ » ταῦτα λέγῃ. καὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς, εἰ μὲν, ὅσα ἂν τῷ λο- 
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16 γῳ τις ὑπερβῇ λυπῆσαι μὴ βουλόμενος, καὶ τὰ πράγματα ὑπερ: 

βήσεται, δεῖ πρὸς ἡδονὴν δημηγορεῖν" εἰ δ᾽ ἡ τῶν λόγων. χά- 

ρις; ἂν ἦ μὴ προσήκουσα, ἔργῳ ζημία γέγνεται, αἰσχρόν ἐστι 

φενακίζειν ἑαυτοὺς καὶ μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης πρᾶξαι ταῦ- 
20 τῶ, ἃ πάλαι ἐϑελοντὰς προσῆκε ποιεῖν. 

Οὐχὶ ταὐτὰ γιγνώσκειν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, παρίσταταί 
μοι, ὅταν τό τε τῆς πολιτείας ὄνομα ὑμῶν ἀκούσω, καὶ ὅταν 
τὸν τρόπον, ὃν πφοσφέρονταί τινες ὑμῶν τοῖς ὑπὲρ ταύτης 

25 λέγουσιν, ἴδω. τὴν μὲν γὰρ πολιτείαν δημοκρατίαν, ὥσπερ 
ἅπαντες ἴστε, ὀνομάζετε, τῶν δὲ τἀναντία ταύτῃ λεγόντων ἐνί- 
ους ἥδιον ἀκούοντας ὁρῶ. ὃ καὶ ϑαυμάζω, τίς ποτε ἡ πρό- 
φασις. πότερον προῖκα λέγειν ταῦτ᾽ αὐτοὺς οἴεσϑε; ἀλλ᾽ οἵ 
τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὑπὲρ ὧν οὗτοι λέγουσι, κύριοι καὶ πλείω σιωπῇ 
μᾶλλον ἂν δοῖεν. 

1490 

ἀλλὰ βελτίω ταῦτ᾽ εἶναι τῶν ἑτέρων ὑπειλή- “ 
ΦΟΞΕΣ ; βεσίωῃ ἄρα ὑμῖν ὀλιγαρχία δημρκρατίαρ, φαίνεται. ἀλλ᾽ 

5. αὐτοὺς εἶναι βελτίους ἡγεῖσϑε; καὶ τίς ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν χρηστὸς 
νομίζιμεο εἰκότως ἐναντία τῇ μαϑεστώσῃ πολιτείᾳ δημηγορῶν; 
οὐκοῦν λοιπὸν ἁμαρτάνειν ὑμᾶς, ὅταν οὕτως ἔχητε τὴν γνώ- 
μὴν. τοῦτο τοίνυν φυλάττεσϑε μὴ πάσχειν, ὦ ἄνδρες ΄4ϑη- 
γαϊοι, ὅπως μή ποτε 015 ἐπιβουλεύουσι λαβὴν δώσετε, εἶτα 

10 τότε αἰσϑήσεσϑε ἡμαρτηκότες, ἡνίκα οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὑμῖν πλέον 
ἔσται. τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μὴ πάνϑ᾽ ὡς ἂν ἡμεῖς 
βουλοίμεϑα ἔχειν, μήτε παρ᾽ αὐτοῖς ἡμῖν, μήτε παρὰ τοῖς συμ- 
μάχοις, ἴσως οὐδέν ἐστι ϑαυμαστύόν" πολλῶν γὰρ τὸ τῆς τύχης 

16 αὐτόματον κρατεῖ, καὶ πολλαὶ προφάσεις τοῦ μὴ πάντα κατὰ 
γνώμην συμβαίνειν ἀνθρώποις οὖσι" τὸ δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν μετα- 
λαμβάνειν τὸν δῆμον, ἀλλὰ τοὺς ἀντιπράττοντας περιεῖναι; τοῦτο 
καὶ ϑαυμαστὸν , ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, καὶ φοβερὸν, τοῖς εὖ φρο- 

90 νοῦσιν, ὡς καὶ ἐγὼ κρίνω. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ παντός ἔστιν αὕτη 
μου τοῦ λόγου. 

᾿ἀντὶ πολλῶν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι,. χρημάτων, εἰ φανερὸν 
γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν περὶ ὧν νυνὶ τυγχάνετε σκοποῦν- 
τες, οἶμαι πάντας ὑμᾶς ἐλέσϑαι. ὅτε τοίνυν τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, 

45 προσήκει ἐϑελοντὰς ἀκούειν ὑμᾶς αὐτοὺς τῶν βουλομένων συμ- 
βουλεύειν. οὐ γὰρ μόνον, εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις, 
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τοῦτ᾽ ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑμετέρας τύχης 
ὑπολαμβάνω, πολλὰ τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐνίοις 

ἐπελϑεῖν ἂν εἰπεῖν" ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων δοδίαν τὴν τοῦ συμφέ- 1421 
φυντος ὑμῖν αἵρεσιν γενέσϑαι. 

3 “ δ 6 ὦ Ἔστιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, δίκαιον, ἐπειδὴ ἐφ΄ ὑμῖν 
»Ἥ , 4 “ 3 -" 

ἐστὶν ἐλέσϑαι τῶν δηϑέντων ὅ τι ἂν βούλησϑε, ἁπάντων ἀκοῦ- 5᾽ 
»» - 

σαι. καὶ γὰρ πολλάκις συμβαίνει τὸν αὐτὸν ἄνϑρωπον τοῦτο 
μὲν μὴ λέγειν ὀρθῶς, ἕτερον δέ τι. ἔκ μὲν οὖν τοῦ ϑορυβεῖν 

3 ΄ - 

τάχ᾽ ἂν δυσχεράναντες πολλῶν χρησίμων ἀποστερηϑείητε" ἐκ 
δὲ τοῦ μετὰ κόσμου καὶ σιγῆς ἀκοῦσαι καὶ τὰ καλῶς ἔχοντα 
ἅπαντα ποιήσετε, κἂν δοκῇ τις παραληρεῖν, παραλείψετε. ἐγὼ 10 

" 3 “ «ῳ » 48. -δι "Ὁ ᾿ » "" 
μὲν οὖν οὔτ᾽ εἴωϑα μακρολογεῖν, οὔτ᾽ ἀν, εἰ τὸν ἄλλον εἰωϑειν 

-» , 3 -" χρύνον, νῦν ἂν ἐχρησάμην τούτῳ, ἀλλ᾽, ἃ συμφέρειν ὑμῖν 
νομίζω, ταῦτα, ὡς ἂν δύνωμαι, διὰ βραχυτάτων ἐρῶ πρὸς 
δ΄» » εὴ 2 - 
ὑμᾶς. δρῶ μὲν γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι, παντάπασι πρόδηλον 15 
κὶ “ ΄ , ὃς» ᾿ 
ὃν, οὖς τε ἂν ἀκούσητε λόγους ἡδέως καὶ πρὸς οὖς οὐκ οἱ- 

ἢ 1 Ρ ᾽ " ἡλλὰ Ἀ Α λέ; .- “} ἮΙ 9 

κείως ἔχετε" οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ μὲν λέγειν, ἅ τις οἴεται χαριεῖσϑαι, 
»" ’ ,᾿ δ. εἰ ’ . ᾽ . α ᾿ 

τῶν παρακρούσασϑαί τι βουλομένων εἶναν νομίζω, τὸ δ᾽ ὑφί- 
τ » 

στασϑαι περὶ ὧν πέπεικεν ἑαυτὸν συμφέρειν τῇ πόλει, κἂν 90 
- , , ᾽ ν “« Ε , 

ϑορυβηϑῆναι κἂν ἄλλο τι βούλμησϑ'᾽ ὑμεῖς, εὔνου καὶ δικαίου 
» , δι, ὰ Φιλ δ 

πολίτου τοῦτο κρίνω. βουλοίμην δ᾽ ὃν ὑμῶς, εἰ καὶ μηδὲ δι᾽ 
-“ »" [κ " ΄ 

ἕν τῶν ἄλλων, δι᾽ ἐκεῖνο ὑπομεῖναι τοὺς λόγους ἀμφοτέρων, 
.“»ἦὖ ᾿ Α 2 , - ᾿ τ ἰν οὖ ω ΄ 
ἕν᾽, ἐὰν μὲν ὀρϑότερον φανῇ τις λέγων ὧν ὑμεῖς ὠρμήκατε, 25 

“4 κ᾿ -" ᾽ “» χρήσησϑε τούτῳ, ἂν δ᾽ ἀπολειφϑῇ καὶ μὴ δύνηται διδάξαι, δι᾽ 
ὦ 3 Ἁ ᾿ δω 6. . σἱ 3 ΕΣ ᾽ ΄ -» 

αὑτὸν, ἀλλὰ μὴ δι᾿ ὑμᾶς οὐκ ἐθέλοντας ἀκούειν τοῦτο πεπον- 
» »" 3 8... γα ᾽ -»" 

ϑέναν δοκῇ. ἔτι δ᾽ οὐδὲ πάϑοιτ᾽ ἂν ἀηδὲς οὐδὲν τοιοῦτον, εἶ 
» 3 » 

πολλά τινος ληροῦντος ἀκούσαιτε, ἢ εἶ τῶν δεύντων τι λέγειν 1429 
΄ -" 3 » 

ἔχοντά τινα εἰπεῖν κωλύσαιτε, ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ δοπιμάξειν 
3 » - 3 ᾿ , 1) ’ ΄ ᾿ 

ὀρϑῶς ἅπαντ᾽ ἐστὶ μηδὲν οἴεσϑαν πρότερον γιγνώσκειν, πρὶν 
ῥὰ » , , , » ι 

μαϑεῖν, ἄλλως τε καὶ συνειδότας πολλάκις ἤδη πολλοὺς μετε- 

γνωκότας. ἂν τοίνυν ὑμεῖς ταῦϑ᾽ ὑπάρξητε νῦν πεπεισμένοι, 5 
3. . , , ᾿ ΘοοΝ » , ΄ , 

οἶμαι μετὰ βραχέων λόγων καὶ αὐτὸς ἄν τι λέγειν εἰκότως δόξειν 
δι, κμ 

καὶ ὑμῖν τὰ βέλτιστα φαίνεσϑαι λέγων. 

Πολλῶν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, λόγων εἰρημένων παρὰ παᾶν- 
τῶν τῶν συμβεβουλευκότων, οὐδὲν ὑμᾶς νῦν ὁρῶ ὄντας ἐγγυτέρω 10 
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τοῦ τί πρακτέον εὑρῆσϑαι, ἢ πρὶν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναβῆναι. 
αἴτιον δὲ τούτου ταὐτὸ, ὅπερ, οἶμαι, τοῦ κακῶς ἔχειν τὰ ὅλα- 
οὐ γὰρ παραινοῦσιν ὑμῖν ὑπὲρ. τῶν παρόντων οἵ λέγοντες, ἀλλ᾽ 

15 ἑωυτῶν κατηγοροῦσι καὶ λοιδοροῦνται, ὡς μὲν ἐγὼ πρίνω, συνε- 
ϑίζοντες ὑμᾶς ἄνευ κρίσεως, ὕσων εἰσὶν αἴτιον κακῶν, ἀκούειν, 

ἵν᾽, ἄν ποτ᾽ ἄρα εἰς ἀγῶνα καϑιστῶνται, μηδὲν ἡγούμενον 
καινὸν ἀκούειν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν ὥργισϑε πολλάκις, πραύτεροι 

90 δικασταὶ καὶ πριταὶ γίγνησϑε τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς. τὴν μὲν 
οὖν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ταῦτα ποιοῦσιν, ἴσως ἀνύητον ἀπριβῶς ζη- 
τεῖν εἴη ἂν ἐν τῷ παρόντι" ὅτι δὲ ὑμῖν οὐχὶ συμφέρει, διὰ 
τοῦτο ἐπιτιμῶ. ἐγοὺ δ᾽ οὔτε κατηγορήσω τήμερον οὐδενὸς, οὔτε 

95 ὑποσχήσομαι τοιοῦτον οὐδὲν, ὃ μὴ παραχρῆμα ἐπιδείξω, οὐδ᾽ 

ὅλως τῶν αὐτῶν τούτοις οὐδὲν ποιήσω, ἀλλ᾽ ἃ βέλτιστα μὲν 
τοῖς πράγμασι : “συμφέροντα δὲ τοῖς βουλευομένοις ὑμῖν ἡγοῦ- 
μαι, ταῦϑ᾽, ὡς ἂν δύνωμαι, διὰ βραχυτάτων εἰπὼν πατα- 

βήσοιιαι. 

1428 Οἱ μὲν ἐπαινοῦντες, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοὺς προγόνους 
ὑμῶν λόγον εἰπεῖν μοι δοκοῦσι προαιρεῖσϑαν κεχαρισμένον, οὐ 

μὴν συμφέροντά γε ἐκείνοις, οὖς ἐγκωμιάζουσι, ποιεῖν. περὶ 
6 γὰρ πραγμάτων ἐγχειροῦντες, ὧν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀξίως ἐφικέσϑαι 

δύναιτο τῷ λόγῳ, αὐτοὶ μὲν τοῦ δύνασθαι λέγειν δύξαν ἐκφέ- 
ρονται, τὴν δ᾽ ἐκείνων ἀρετὴν ἐλάττω τῆς ὑπειλημμένης παρὰ 
τοῖς ἀκούουσι φαίνεσϑαι ποιοῦσιν. ἐγὼ δὲ τῆς μὲν ἐκείνων 

10 ἀρετῆς μέγιστον ἔπαινον ἡγοῦμαι τὸν χρόνον, οὗ πολλοῦ γεγε- 

νημένου, μείζω τῶν ὑπ᾽ ἐκείνων πραχϑέντων οὐδένες ἄλλοι 
σπαραδείξασϑαι δεδύνηνται, αὐτὸς δὲ πειράσομαν τὸν τρόπον 
εἰπεῖν, ὃν ἄν μοι δοχῆτε μάλιστα δύνασϑαι παρασπκευάσασϑαι. 
ταὶ γὰρ οὕτως ἔχει" εἰ μὲν ἡμεῖς ἅπαντες οἱ λέγοντες δεινοὶ 

5 φανείημεν, οὐδὲν ἂν τὰ ὑμέτερα εὖ οἶδ᾽ ὅτι βέλτιον σχοίη, εἶ 
δὲ παρελϑὼν ὁστισοῦν δύναιτο, ὃ τι διδάξαι, καὶ πεῖσαι, τίς 

παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόϑεν πορισϑεῖσα χρήσιμος ἔσται τῇ 
πόλει, πὰς ὁ παρὼν λέλυται φύβος. ἐγὼ δὲ ΑΡΘΌΝΝ ἂν ἄρα 

20 οἷός τε ὦ, πειράσομαι ποιῆσαν, μικρὰ προειπὼν ὑμῖν, ὡς ἔχω 
γνώμης περὶ τῶν πρὸς βασιλέα. 
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᾿᾿Αμφύτεροί μὸν δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 
καὶ οὗ τοῖς ᾿Αρκάσι καὶ οἵ τοῖς “ακεδαιμονίοις συνειρηκότες" 
ὥσπερ γὰρ ἀφ᾽ ἑκατέρων ἥκοντες, οὐχ ὑμῶν ὄντες, πρὸς οὗς 95 
ἀμφότερον πρεσβεύονται, κατηγοροῦσι καὶ διαβάλλουσιν ἀλλή- 
λους. ἦν δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἀφιγμένων ἔργον, τὸ δὲ κοινῶς 
ὑπὲρ τῶν πραγμάτων λέγειν καὶ τὰ βέλτιστα ὑπὲρ ὑμῶν σκοπεῖν 
ἄνευ φιλονεικίας τῶν ἐνθάδε συμβουλεύειν ἀξιούντων. νῦν δ᾽ 1494. 
ἔγωγε, εἴ τις αὐτῶν ἀφέλοιτο τὸ γιγνώσπεσϑαι καὶ τὸ τῇ φωνῇ 
λέγειν ἀττικιστὶ, πολλοὺς ὧν οἴομαι τοὺς μὲν ᾿δρκάδας, τοὺς 
δὲ “άκωνας αὐτῶν εἶναι νομίσαι. ἐγὼ δ᾽ οἶδα μὲν, ὡς χαλε- 

πὸν τὸ τὰ βέλτιστα λέγειν ἐστί᾽ συνεξηπατημένων γὰρ ὑμῶν, 5 
παὶ τῶν μὲν ταυτὶ, τῶν δὲ ταυτὶ βουλομένων, ἐὰν τὰ μεταξύ 

τις ἐγχειρῇ λέγειν καὶ ταῦϑ᾽ ὑμεῖς μὴ περιμείνητε μαϑεῖν, χα- 
φιεῖται μὲν οὐδετέροις, διαβεβλήσεται δὲ πρὸς ἀμφοτέρους" οὐ 
μὴν ἀλλ᾽ αἴρήσομαι μᾶλλον αὐτὸς, ἂν ἄρα τοῦτο πάϑω, δοκεῖν 10 

φλυδρεῖν, ἢ παρ᾽ ἃ βέλτιστα νομίζω τῇ πόλει προέσϑαι τισὶν 

ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὕστερον, ἐὰν ὑμῖν βουλο- 
μένοις ἦ, λέξω, ἐκ δὲ τῶν ὁμολογουμένων ὑπ᾽ αὐτῶν ἄρξομαι 

ὁ πράτιστα νομίζω διδάσκειν. 

-- 

- νὰ ὙΜΒῚ ᾿ ᾿"»» -» , 4 4 Ξ 
Οὐχὶ ταὐτὰ γιγνώσκον ἐνίοις τῶν εἰρηκύτων ἀνέστηκα, ὦ 15 

᾿»Ἥ ᾽ κ΄ ᾽ ᾿ γον , “- , ᾽ 
ἄνδρες «Αϑηναῖοι. οὐ μὴν οὐδὲ τούτους αἰτιάσομαν κακίᾳ τὰν- 

»" 3)... Ω » “ 

ἀντία τοῖς βελείστοις εἰρηκέναι, ἀλλ᾽ ὅτι πολλοὶ τοῦ τὰ πρά- 

γματὰ κρίνειν ἀμελήσαντες τοὺς λύγους σκοπεῖν, οὖς ἐροῦσιν, 

εἰώϑασι, κἂν τούτοις ἀφϑύνως ἐντύχωσιν, ἑτοίμως δημηγορεῖν 90 
᾿ « 3 . 

νομίζουσιν οὐκ ὀρϑῶς ἐγνωκότες, οὐδὲ λογιζύμενοι παρ᾽ ἕαυ- 
-" » “.- - ’ - 

τοῖς, ὅτι, πολλῶν πράξεων ἐν πολλῷ χρόνῳ πᾶσι πεπραγμένων, 

μαὺ διὰ τοὺς καιροὺς ἐνίων. ὑπεναντίων αὑταῖς, ἂν τὰς προ- 
Θ ᾿ κ ΄ -" -" 

τέρας τις ὑπερβαίνων τὰς ὑστέρας λέγῃ, λήσει τὸ δᾷστον τῶν 95 
- ΟΡ » ἐὺ » 

ἔργων ποιῶν, αὑτὸν ἐξαπατῶν. οἵ μὲν οὖν οὕτω χρώμενοι τῷ 
- 3 » -» 

συμβουλεύειν δοκοῦσί μοι τὴν ἀπὸ τῶν βηϑέντων τοῦ δύνασϑαι 
΄ δ ᾿- ᾿ “ - 

λέγειν δόξαν γιγνομένην αὑτοῖς ἱκανὴν φιλοτιμίαν ἡγεῖσϑαι" 1498 
᾿ - Α » , , 

ἐγὼ δὲ νομίξω, χρῆναι τὸν τῇ πύλει περὶ πραγμάτων ἐπιχει- 
“ , " ὟΣ ἐὲ ᾿ 

φοῦντα συμβουλεύειν μᾶλλον, ὕπως τὼ δόξαντα συνοίσει, σκο- 

“πεῖν, ἢ ὕπως οἱ παραχρῆμα λύγον χάριν ἕξουσι" δεῖ γὰρ τοῖς 5 
ἐπὶ τῶν λόγων εὐδοκιμοῦσι συμφέροντός τινος ἔργου πρᾶξιν 
προσεῖναι, ἵνα μὴ νῦν μύνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ δηϑέντα καλῶς ἔχῃ. 
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ι ’ὔ ᾽ 3 3 »" 
Εἰ μὲν ἐγνώκατ᾽, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τί βέλτιστον ὃν τυγ- 

[ »" »" 

10 χάνει πρᾶξαν περὶ τῶν παρόντων, ἁμάρτημα τὸ συμβουλεύειν 
κ᾿ - 

προτιϑέναι᾽ ἃ γὰρ αὐτοὶ, πρὶν ἀκοῦσαι, δοκιμάζετε συμφέρειν, 
τί δεῖ ταῦτα ἀκούοντας μάτην ἐνοχλεῖσϑαι; εἰ δὲ σκοπεῖτε παὶ 

, σ ᾿ - .- ᾿ ΄ ᾿ 3 ᾽ 
βουλεύεσϑε, ὡς ἐκ τῶν δηϑησομένων δοκιμάσαι δέον, οὐκ ὁρ- 

» " ι , ν , , ν ᾿ . 
15 ϑῶς ἔχεν τὸ κωλύειν τοὺς βουλομένους λέγειν. παρὰ μὲν γὰρ 

τῶν ὅλως ἀποστερεῖσϑε ἐκ τοῦ τοῦτο ποιεῖν, εἴ τι χρήσιμον ἐν- 
Ε Ξ 

τεϑύμηνται, τοὺς δ᾽, ἀφέντας ἃ τυγχάνουσιν ἐγνωκότες, ὧν 
ὑμᾶς ἐπιϑυμεῖν οἴονται, ταῦτα “ποιεῖτε συμβουλεύειν. ἔστι δὲ 

90 ἁμαρτάνειν μὲν βουλομένων τὸ συναναγκάξειν τὸν παριόντα ἃ 
βούλεσϑε: λέγειν, βνιβενίβάνον δὲ ἀκούσαντας ἃ γιγνώσκει ὅκο- 
σεῖν, κἄν τι κοὐνῶς ἔχη, χρῆσϑαι. λέγω δὲ ταῦτα, οὐκ ἐναν- 

τία τοῖς ὑμῖν ἀρέσκουσι μέλλων παραινεῖν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο εἰδὼς," 
Ω μ᾿ ᾿ Α , » ᾽ , » - “ 

25 ὅτι, ἂν μὲν μὴ ϑελήσητε τῶν ἀντιλεγόντων ἀκοῦσαι, ἐξηπατῆ- 
᾿ δ - μ᾿ ᾽ 3 , κ “- 2 

σϑαι φήσουσιν υμᾶς, ἂν δ᾽ ἀκούσαντες μὴ πεισϑῆτε, ἐξεληλε- 

γμένον παραχρῆμ᾽ ἔσονται τὰ χείρω παραινοῦντες. 

Οἴομαι πάντας ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, γιγνώσκειν ν 
1456 ὅτι οὐ κρινοῦντες ἥκετε σήμερον οὐδένα τῶν ἀδικούντων, ἀλλὰ 

βουλευσόμενοι περὶ τῶν παρόντων. δεῖ τοίνυν τὰς μὲν κατηγο- 

ρίας προέσϑαι πάσας, καὶ τότ᾽ ἐν ὑμῖν λέγειν καϑ᾽ ὅτου πέπει- 
κεν ἕκαστος ἑξαυτὸν, ὅταν τινὰ κρίνωμεν εἰ δέ τίς τι χρήσι-. 

δ. μὸν ἢ συμφέρον εἰπεῖν ἔχοι, τοῦτο νῦν ἀποφαινέσϑω. τὸ μὲν. 
γὰρ κατηγορεῖν τοῖς πεπραγμένοις ἐγκαλούντων ἐστὶ, τὸ δὲ συμ- 
βουλεύειν περὶ τῶν παρόντων καὶ γενησομένων προτέϑεται. οὐκ-. 

οὖν οὐ λοιδορίας οὐδὲ μέμψεως ὃ παρὼν καιρὸς, ἀλλὰ συμ 
10 βουλῆς εἶναί μοι δοκεῖ. διὸ πειράσομαι μὲν φυλάξασϑαι, ὃ τού- 

τοις ἐπιτιμῶ, μὴ παϑεῖν αὐτὸς, συμβουλεῦσαι δὲ, ἃ κράνεσι 
νομίζω περὶ τῶν παρόντων. 

ΓΟ 
ι 

Οὐδένα ἀντειπεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿ά4ϑηναῖοι, νομίζω, ὡς οὐ 
15 ποχοῦ πολίτου καὶ φαύλου τὴν γνώμην ἀνδρός ἐστιν οὕτω τι- 

γὰ μισεῖν “ἢ φιλεῖν τῶν ἐπὶ τὰ κοινὰ προσιόντων, ὥστε τοῦ τῇ 

πόλει βελτίστου μηδὲν φροντίζειν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸς ἐπήρειαν, 
τὰ δὲ πρὸς φιλονεικίαν δημηγορεῖν " ἃ ποιοῦσιν ἔνιον τῶν δευ- 
οἱ παριόντων. ἐγὼ δὲ τούτοις μὲν τοσοῦτον ἂν εἴποιμι, ὅτε 

90 μὸν δοχοῦσιν, οὐδ᾽ εἴ τι πεποιήκασι τοιοῦτον, μέγιστα ἡμαρτη- 



ΠΡΟΟΙΜΙΑ͂ ΔΗ ΜΗΓΟΡΙΚΑ. 416 

᾽ “- ᾿ 3 

κέναι, ἀλλ᾽ ὅτι δηλοῦσιν οὐδέποτ᾽ οὐδὲ παύσασϑαι παρεσκευα- 
- - Α “ -" 

σμένοι. ὑμῖν δὲ παραινῶ, μὴ προϊεμένους ὑμᾶς αὐτοὺς ἱκανὸν 
»" -", ΄ῳ -» 

τοῦτο νομίζειν, δίκην, ὅταν ὑμῖν δόξῃ, παρὰ τούτων λαβεῖν, 
3 ᾿ " ΄ μι ι ΠΑΡΌΝ “ ᾿ ΕΣ ᾿ - 
ἀλλὰ καὶ τούτους, ὅσον ἐστὶν ἐν υμῖν, κωλύειν, καὶ αὐτοὺς, 95 

' , 

ὥσπερ ὑπὲρ πύλεως προσήκει, βουλευομένους, τὰς ἰδίας ἀνε- 
λόντας φιλονεικίας, τὸ κοινῇ βέλτιστον σκοπεῖσϑαι, ἐνθυμουμέ- 

[χ2 3 ᾿ 3.) ΟΦ [ δ ΄ -" ’ 1427 

ψους, ὅτι οὐδεὶς οὐδ΄ ἅμα πάντες οἵ πολιτευόμενοι τῶν νόμων 12.ὦ 
Ῥ - 3 Ξ » 

ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς ἐστὲ ἀξιόχρεῴ εἶσι διαφϑαρέντων δίκην δοῦναι, 

ἼΙσως ἐπίφϑονον ἄν τισιν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, δόξειεν 
ΕΙΣ Ἥ “ - - ΄ " δ... 

εἶναι, εἴ τις ὧν ἰδιώτης καὶ τῶν πολλῶν ὑμῶν εἷς, ἑτέρων 5 
᾿ -" -« ᾽ 

συμβεβουλευκύτων, οἱ καὶ τῷ πάλαι πολιτεύεσϑαι καὶ τῷ παρ 
ΓΒυ.: ΄ ᾿ » “ ᾽ ΄ 
ὡμῖν δόξα ἔχειν προέχουσι, παρελϑὼν εἴποι, οτε οὐ μονον 

αὑτῷ δοκοῦσιν οὐκ ὀρϑῶς λέγειν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγγὺς εἶναι τοῦ 
᾿ ΄ ᾽ ; 2 3 [γι ἤ ) τὰ δέοντα γιγνώσκειν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγε οὕτω σφόδρα οἴομον 

μᾶλλον ὑμῖν συμφέροντα ἐρεῖν τούτων, ὥστε οὐκ ὀχνήσω πάν- 10 
τὰ, ἃ τυγχάνουσιν εἰρηκότες, ἄξια μηδενὸς εἶναι φῆσαι. νομί- 

Α " δ »" ᾽ "»"» Ἃ -» Ε] Ἁ ᾿ ᾿ 5 ᾿] . 

ἕω δὲ καὶ ὑμᾶς ὀρϑῶς ἂν ποιεῖν, εἰ μὴ τὸν λέγοντα, ἀλλὰ τὰ 

συμβουλευύμενα σκοποῖτε. δεῖ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τὴν 
-Ὁ Γι, -" . 

παρ᾿ ὑμῶν εὔνοιαν μή τισιν, ὥσπερ ἐκ γένους, ἀλλὰ τοῖς τὰ 15 
βέλτιστα ἀεὶ λέγουσιν ὑπάρχειν. 

Βουλοίμην ἂν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿“4ϑηναῖοι, προσέχοντας ἃ 
μέλλω λέγειν ἀκοῦσαι" καὶ γάρ ἐστιν οὐ μικρά. ἐγὼ ϑαυμάζω, 
τί δή ποτε, πρὶν μὲν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀναβῆναι, ὅτῳ τις ἂν 30" 
ὑμῶν ἐντύχῃ, οὗτος εὐπόρως εἰπεῖν ἔχει, δι᾿ ὧν ἂν τὰ παρόν- 
τὰ πράγματα βελτίω γένοιτο, καὶ πάλιν αὐτίκα δὴ μάλα, ἐὰν 
ἀπέλϑητε, ὁμοίως ἕκαστος ἐρεῖ τὰ δέοντα, ἐν δὲ τῷ περὶ τού- 
τῶν σκοπεῖν ὄντες καὶ συνειλεγμένοι πάντα μᾶλλον ἢ ταῦτα λε- 35 

γόντων͵ τινῶν ἀκούετε. ὦρά γε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, γνώναν 
μὲν ἔστιν ἑκάστῳ τὰ δέονθ᾽ ὑμῶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων εἰπεῖν ἐπί- 
σταται, ποιῶν δ᾽ αὐτὸς ἕκαστος οὐ χαριεῖται; καὶ ἰδίᾳ μὲν, ὡς 
ἄρα αὐτὸς ἕτοιμος τὰ βέλτιστα πράττειν δύξων, τοῖς ἄλλοις ἐπι- 1428 
τιμᾷ, κοινῇ δ᾽ εὐλαβεῖται τὰ τοιαῦτα ψηφίξεσϑαι, δι᾿ ὧν ἐν 
τῷ λειτουργεῖν τι τῶν καϑηκόντων ἅπαντες ἔσεσϑε; εἰ μὲν τοί- 
νυν μηδένα καιρὸν οἴεσθε ἥξειν, ὃς εἴσω τῆς εἰρωνείας ἀφίξε- 
ται ταύτης, καλῶς ἂν ἔχοι τοῦτον τὸν τρύπον διάγειν εἰ δὲ 5 
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τὰ πράγματα ὑρᾶτε ἐγγυτέρω προσάγοντα; δεῖ σκοπεῖσϑαι; ὅπως 
μὴ πλησίον αὐτοῖς μάχησϑε, ἃ πύῤῥωϑεν ἔξεστι φυλάξασϑαν, 
καὶ τοὺς νῦν περιοφϑέντας ἐφηδομένους ὕστερον ἔχητε οἷς ἂν 
πάσχητε. 

Ι0΄ Περὶ μὲν τῶν παρόντων, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πραγμά- 
τῶν τῇ πόλει, καίπερ οὐκ ἐχύντων ὡς δεῖ, οὐ πᾶνυ μοι δοκεῖ 
τῶν χαλεπῶν εἶναι ῥιτῆσαι, τί ἄν τις πράξας βελτίω ποιήσειεν. 
ὅντινα δὲ χρὴ τρόπον πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν περὺ αὐτῶν, τοῦτο 

15 παμπόλλην δυσλολίαν ἔχειν νομίζω, οὐχ ὡς οὐ συνησόντων, 

ὅταν τις λέγῃ, ἀλλ᾽ οὕτω πολλὰ καὶ ψευδῆ καὶ πάντα μᾶλλον ἢ 

τὰ βέλτιστα τοῖς πράγμασι συνειϑίσϑαι μοι δοκεῖτε ἀκούειν, 
ὥστε δέδοικα, μὴ τῷ τὰ νῦν βέλτιστα εἰπόντι, ἣν τοῖς ἐξηπα- 

90 τηκόσι προσῆκεν ἀπέχϑειαν ὑπάρχειν παρ᾽ ὑμῶν, ταύτην ἀπε- 
νέγκασϑαι συμβῇ. ὁρῶ γὰρ ὑμᾶς πολλάκις οὐ τοὺς αἰτίους τῶν 
πραγμάτων μισοῦντας, ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους περὶ αὐτῶν εἶπόν- 

τας τι πρὸς ὑμᾶς. οὐ μὴν ἀλλὼ, καίπερ οὕτως ἀκριβῶς ταῦτα 
35 λογιζόμενος, ὅμως οἶμαι πάντα παρεὶς τἄλλα περὶ αὐτῶν τῶν 

παρόντων ἃ κράτιστα νομίζω λέγειν. εχναθννο 

3 γ μ᾿ δον ὡς Ξ3ὦ Ε » κι , Ὦ Ὁ 
Εβουλομὴν ἂν υμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿'4ϑηναῖοι, ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους 

δι ΄ ΄ " , ἅπαντας εἰώϑατε προσφέρεσϑαι φιλανϑρωπίᾳ, ταύτῃ καὶ πρὸς 
1429 ὑμᾶς αὐτοὺς χρῆσϑαι᾽ νυνὶ δὲ ἀμείνους ἐστὲ τὰ τῶν ἄλλων δει- 

γὰ ἐπανορϑοῦν, ἢ τῶν ὑμῖν αὐτοῖς συμβαινόντων φροντίζειν. 

ἴσως μὲν οὖν αὐτὸ τοῦτό τις ἂν φήσειε μέγιστον ἔπαινον φέ- 
ρὲιν τῇ πόλει, τὸ μηδενὸς ἕνεκα κέρδους ἰδίου πολλοὺς κινδύ- 

ΓΕ 3 » - , - οὺ ὃν κ ΄ »»"» 
6 νους ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ δικαίου προηρῆσϑαι" ἐγὼ δὲ ταύτὴν τ ἀλη- 

- Ξ: τὰ ὝΕΣ, 
ϑὴ τὴν δόξαν εἶναι νομίζω κατὰ τῆς πόλεως καὶ βούλομαν, κα- 

κεῖνο δ᾽ ὑπολαμβάνω σωφρόνων ἀνθρώπων ἔργον εἶναι; ἴσην 
πρόνοιαν τῶν αὑτοῖς οἰκείων ὅσην περὶ τῶν ἀλλοτρίων ποιεῖσϑαι, 

10 ἵνα μὴ φιλάνϑοωποι μόνον, ἀλλὰ καὶ νοῦν ἔχοντες φαίνησϑε. 
ἘΠΕῚ 

- 

Ἴσως, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, προσήκεν τῷ βουλομένῳ τε 
παραινεῖν ὑμῖν οὕτω πειρᾶσϑαι λέγειν; ὡς καὶ δυνηήσεσϑε ὕπο- 

15 μόνων, εἰ δὲ μὴ τοῦτ᾽, ἀφέντα. τοὺς. ἄλλους ἅπαντας λύγους 

περὶ αὐτῶν ὧν σκοπεῖτε συμβουλεύειν, καὶ ταῦϑ᾽ ὡς διὰ βρα- 
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χυτάτων. οὐ γὰρ ἐνδείᾳ μον δοκεῖτε λόγων οὐδὲ νῦν δρῶν τὰ ᾿ 
πράγματα πάντα λελυμασμένα, ἀλλὰ τῷ τοὺς μὲν ξαυτῶν ἕνεκα 

δημηγορεῖν καὶ πολιτεύεσϑαι, τοὺς δὲ μήπω τούτου δεδωκύτας 90 
πεῖραν μᾶλλον, ὅπως εὖ δύξουσι λέγειν, σπουδάζειν, ἢ πῶς. 
ἔργον ἐξ ὧν λέγουσί τι συμφέρον πραχϑήσεται. ἐγὼ δ᾽, ἵνα μὴ 
λάϑω τοὐναντίον οὗ φημὶ δεῖν αὐτὸς ποιῶν καὶ πλείω περὶ 
τῶν ἄλλων λέγω, ἢ περὶ ὧν ἀνέστην ἐρῶν, ἀφεὶς τἄλλα πάν- 25 
τὰ, ἃ παραινῶ, καὶ δὴ πειράσομαι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. 

“οκεῖτέ μοι δικαίως, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, προσέχειν τὸν 
νοῦν, εἴ τις ὑπόσχοιτο ὑμῖν ταὐτὰ δίκαια καὶ συμφέροντα δεί- 1450 

ἕξειν ὄντα, ὑπὲρ ὧν βουλευόμεϑα. ἐγὼ τοίνυν οἴομαι τοῦτο ποι- 
ήσειν οὐ χαλεπῶς, ἂν ὑμεῖς βραχύ τί μοι πεισϑῆτε πάνυ. μὴ 
πάνϑ᾽, ὡς ἕκαστος ἔχει γνώμης ὑμῶν περὶ τῶν παρόντων, ὀρ- 5 
ϑῶς ἐγνωκέναι πεπείσϑω, ἀλλ᾽, ἐὰν παρὰ ταῦτά τι συμβαίνῃ λέ- 
γεσϑαι, σκοπείτω, πάντα ὑπομείνας ἀκοῦσαι, εἶτ᾽, ἐὰν ὀρϑῶς 
εἰρῆσϑαί τι δοκῇ, χρήσϑω. οὐ γὰρ ἧττον ὑμέτερον ἔσται τῶν 

χρησομένων τὸ κατορϑωϑὲν, ἢ τοῦ πρὸς ὑμῶς εἰπόντος. ἡ μὲν 10 
οὖν ἀρχὴ τοῦ σκοπεῖν ὀρϑῶς ἐστι μὴ βεβουλεῦσϑαι, πρὶν, ἐξ 
ὧν δεῖ βουλεύσασθαι, ἀκοῦσαν" οὐ γὰρ αὐτὸς οὔτε καιρὸς οὔ- 

τε τρύπος τοῦ τ᾽ ἐπικυρῶσαι τὰ δοκοῦντα καὶ τοῦ σκέψα- 
σϑαι, τί πρῶτον δοκεῖ συμφέρειν. 

᾽ -»" τ - 

Μεϑ’ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, παρελήλυϑα βουλευσό- 15 
μένος, πότερον χρή με λέγειν, ἡ) μή. διὸ δ᾽ αὐτὸς τοῦτ᾽ ἀπο- 

» » -" 3 » , » -»" ρῶ κρῖναι, φράσω πρὸς ὑμᾶς. ἀναγκαῖον εἶναί μοι δοκεῖ τῷ 
ἃ 7 δ...» , ᾿ ,ὔ , δλα . δ... κα δ. »ὦ 

μήϑ᾽ αὐτῷ μὴτε τισὶ χαρίσασϑαν βουλομένῳ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν 

εἰπεῖν, ἃ πέπεικεν ἑαυτὸν μάλιστα συμφέρειν, καὶ συνειπεῖν, ἃ 90 
"- 3 ’ , - 

καλῶς λέγουσιν ἀμφότεροι, καὶ τοὐναντίον ἀντειπεῖν, ὅσα μὴ 
δίκαια ἀξιοῦσιν. εἰ μὲν οὖν ὑμεῖς ὑπομείνητε ἀκοῦσαι ταῦτ᾽ 
3 , Ἁ ’ -" , κι ᾿ -» -" 

ἀμφότερα διὰ βραχέων, πολλῷ βέλτιον ἂν περὶ τῶν λοιπῶν 

βουλεύσαισϑε᾽ εἰ δὲ, πρὶν μαϑεῖν, ἀποσταίητε, γένοιτ᾽ ἂν ἐμοὶ 435 
"ον 3 - ᾿ 3 , -" - 

μηδ΄ ἑτέρους ἀδικοῦντι πρὸς ἀμφοτέρους διαβεβλῆσϑαι. τοῦτο 

δ᾽ οὐχὶ δίκαιός εἰμι παϑεῖν. ἐὰν μὲν οὖν χελεύητε, ἕτοϊμός εἰ- 
5 Α ᾿ ᾿ “«“ , - 

μι λέγειν " εἰ δὲ μὴ; καὶ σιωπᾷν ἔχει μου καλῶς. 

-»---.--.ι-.-.-.-. . 
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4 3 ; 3 -» , δ. 1451 Καὶ δίκαιον, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, καὶ συμφέρου ὑμῖν 

δ» , Α, » , 4 , μο , ἡγοῦμαι, τὰς μὲν αἰτίας καὶ τὰς κατηγορίας, ὅταν βουλεύεσϑαι 
δέη, παραλείπειν, περὶ τῶν παρόντων δὲ λέγειν, ὁ τι βέλτιστον 

δ ». - Ἢ 

5 ἕκαστος ἡγεῖται. ὅτι μὲν γάρ τινων αἰτίων ὄντων κακῶς τὰ πρά- 
γματα ἔχει, πᾶντες ἐπιστάμεϑα" ἐξ ὅτου δὲ τρόπου βελτίω δύ- 
γαιτ᾽ ἂν γενέσϑαι, τοῦτο τοῦ συμβουλεύοντος ἔργον εἰπεῖν. 
ἔπειτ᾽ ἔγωγε νομίζω, καὶ κατηγόρους εἶναι τῶν ἀδικούντων χα: 

10 λεποὺς, οὐ τοὺς ἐν τοιούτοις καιροῖς ἐξετάζοντας τὰ πεπθα- 
"Υ ω 9 » ᾽ , Ρ 3 ῃ ι χμὶ υΨ, 
γμένα, οτ΄ οὐδεμίαν δωσῦνδι, δίχην. ἀλλὰ τοὺς τοιοῦτο τε 

ππμροϑθλευσαι ρων ἐφύρο ας ἀφ᾽ οὐ φρο «κα τὰ παρόντα γένοιτ᾽ 

ἄν" διὰ γὰρ τούτους ἐφ᾽ ἡσυχίας καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἐγγένοιτ᾽ 
5.16 ἂν ὑμῖν δίκην λαβεῖν. τοὺς μὲν οὖν ἄλλους λόγους πάντας 

ν ». -  Η͂ ᾿ 
περιέργους ἡγοῦμαι, ἃ δ᾽ ἂν οἴομαι συνενεγκεῖν περὶ ὧν νυνὲ 

εἰ ᾿ “ ὰ ΤΥ ἮΝ 
σκοπεῖτε, ταῦτ᾽ εἰπεῖν πειράσομαι, τοσοῦτον ἀξιώσας μύνον 
ἂν ἄρα του μέμνημαι τῶν πεπραγμένων, μὴ κατηγορίας μὲ ἕνε- 

διοὶ ἧς , ᾿ 3η.4}2 δ , κι Υ 6.-ἥἅ - 2 
χα ἡγεῖσϑε λέγειν, ἀλλ΄ ἵνα δείξας, αἱ τότε ἡμαρτετε, νῦν ἀπο- 

30 τρέψω ταὐτὰ παϑεῖν. 

ἘΠῚ παὶ τὸν ἄλλον χρόνον, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, μηδενὶ 
συμπολιτευόμενοι, τοσαύτην ἤγομεν ἡσυχίαν, ὅσηνπερ ἐν τῷ 
παρόντι, οὔτε τὰ νῦν ἂν γεγενημένα συμβῆναν νομίζω, 'τῶν ἔε 

95 ἄλλων οἶμαν πολλὰ βέλτιον ἂν ὑμῖν ἔχειν. νῦν δ᾽ ὑπὸ τῆς 
ἐνίων ἀσελγείας οὔτε παρελϑεῖν οὔτε εἰπεῖν οὔϑ᾽ ὅλως λόγου 

ἩΡΡῚ ἔστιν" ὅϑεν συμβαίνει πολλὰ καὶ οὐκ ἐπιτήδεια, ἴσως. εἰ 

μὲν οὖν δεῖ ταῦτα πυνϑάνεσθϑαι, καὶ σποπεῖν ὅ τι χρὴ πδιῆσαϊ, 
1452 ,ἱ πάσχειν οἷάπερ νυνὶ βούλεσϑε, ψηφιεῖσϑε, ἅπερ ἐκ τῶν 

παρεληλυϑύτων.χρόνων, καϑέλκειν τριήρεις, ἐμβαίνειν, εἰσφέρειν, 
πάντα ταῦτ᾽ ἤδη" ἃ τριῶν ἡμερῶν ἢ πέντε, ἂν σιωπηϑῇ τὰ 

5 παρὰ τῶν πολεμίων καὶ σχῶσιν ἡσυχίαν ἐκεῖνοι, πάλιν οὐκέτι 
καιρὸν εἶναι πράττειν ὑπολήψεσϑε. ὅπερ, ἡνίκα ἐν “Ἑλλησπόντῳ 
Φίλιππον ἠκούσαμεν, συνέβη, καὶ πάλιν, ἡνίκ᾽ εἰς αραϑῶνδακ 
τριήρεις αἵ λῃστρίδες προσέσχον. ὡς γὰρ ἂν χρήσαιτό τις, ὦ 

10 ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καλῶς δυνάμει παρεσκευασμένῃ, οὕτως ὑμεῖς 
εἰώϑατε τῷ βουλεύεσϑαν χρῆσϑαι, ὀξέως. δεῖ δὲ βουλεύεσθαι 

μὲν ἐφ᾽ ἡσυχίας, ποιεῖν δὲ τὰ δόξαντα μετὰ σπουδῆς, καὶ λο- 
᾿γίσασϑαι τοῦϑ᾽, ὅτι, εἰ μὴ καὶ τροφὴν ἱκανὴν. πορὶεῖτε, καὶ 

15 στρατηγόν τινα τοῦ πολέμου νοῦν ἔχοντα προστήσεσϑε, καὶ 

μένειν ἐπὶ τῶν οὕτω δοξάντων ξϑέλήσητε, ψηφίσμαϑ᾽ ὑμῖν 
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, Η ΄ ι ᾿ 4, ω.» - ’ 
περιέσται, καὶ παραναλώσετε μὲν πάνϑ᾽, ὅσ᾽ ἂν δαπανήσητε,. 
βελτίω δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τὰ πράγματα ἔσται, πρινεῖτε δὲ ὃν ὧν. 

βούλησϑε ὀργισϑέντες, ἐγὼ δὲ βούλομαι τοὺς ἐχϑροὺς ὑμᾶς 

ἀμυνομένους ὀφθῆναι πρότερον, 7 τοὺς πολίτας κρίνοντας 20 
οὐ γὰρ ἡμῖν αὐτοῖς πολεμεῖν μᾶλλον 1) ἐκείνοις ἐσμὲν δίκαιοι. 
ἵν᾿ οὖν μὴ, τὸ δᾷστον ἁπάντων, ἐπιτιμήσω μόνον, ὃν τρόπον 
» -» - » ’ δ κ δ᾽ ἐμὰ ᾿ 
ἄν μοι δοκῆτε ταῦτα ποιῆσαι, διδάξω, δεηϑεὶς; ὑμῶν, μὴ ϑορυ- 

βῆσαι μηδ᾽ ἀναβαλεῖν νομίσαι μὲ καὶ χρόνον ἐμποιεῖν. οὐ γὰρ 25 

οἵ ταχὺ καὶ τήμερον εἰπόντες μάλιστ᾽ εἰς τὸ δέον λέγουσιν, 
3 ᾿ “᾿ ΄ Ξ- ἫΝ ’ - ᾿ , » 

(οὐ γὰρ ἂν τά γ᾽ ἠδὴ γεγενημένα κωλῦσαι δυνηϑείημεν τῇ 

νῦν βοηϑείᾳ,) ἀλλ᾽ ὃς ἂν δείξῃ, τίς πορισϑεῖσα παρασκευὴ 
νυνὶ διαμεῖναι δυνήσεται, τέως ἂν ἢ περιγενώμεϑα τῶν ἐχϑρῶν, 1438 

ἢ πεισϑέντες διαλυσώμεϑα τὸν πόλεμον οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ 
λοιποῦ σχοῖμεν ἂν κακῶς. 

---- 

Οἴομανι πάντας ἂν ὑμῶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὁμολογῆσαι, 

ὅτι δεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν, ὅταν μὲν περὶ τῶν ἰδίων τινὸς τῶν 5 
αὑτῆς βουλεύηται, ἴσην πρόνοιαν ἔχειν τοῦ συμφέροντος. ὅσην- 

περ τοῦ δικαίου, ὅταν δ᾽ ὑπὲρ τῶν συμμαχικῶν ἢ τῶν κοινῶν, 

οἷον καὶ τὸ νυνὶ παρὸν, μηδενὸς οὕτως ὡς τοῦ δικαίου φρον- 
τίζειν. ἐν μὲν γὰρ ἐκείνοις τὸ λυσιτελὲς ἐξαρκεῖ, ἐν δὲ τοιού- 

τοις καὶ τὸ καλὸν προσεῖναι δεῖ. τῶν μὲν γὰρ πράξεων, εἰς 10 
οὗς ἂν ἥκωσι, κύριοι καϑίστανται, τῆς δ᾽ ὑπὲρ τούτων δύξης 
οὐδεὶς τηλικοῦτος ἔσϑ᾽ ὅστις ἔσταν κύριος, ἀλλ᾽ ὁποίαν ἄν 

τινα τὰ πραχϑέντα ἔχῃ δύξαν, τοιαύτην οἵ πολλοὶ περὶ τῶν 

πραξάντων διήγγειλαν. διὸ δεῖ σκοπεῖν καὶ προσέχειν, ὕπως 15 
δίκαια φανεῖται. χρὴ μὲν οὖν οὕτως ἅπαντας ἔχειν τὴν διά- 
γνοιαν περὶ τῶν ἀδικουμένων, ὥσπερ ἂν, εἴ τι γένοιτο, ὃ μὴ 
συμβαίη, τοὺς ἄλλους ἀξιώσειε πρὸς αὑτὸν ἕκαστος ἔχειν. ἐπειδὴ 
δὲ καὶ παρὰ τὴν αὐτῶν γνώμην ἐναντιοῦνταί τινες, μικρὰ πρὸς 
τούτους εἰπὼν, ὃὶ βέλτισϑ᾽ ὑμῖν ὑπολαμβάνω, ταῦτ᾽ ἤδη συμ- 40 
βουλεύσω. 

Οὐ μικρὰν ἄν μοι δοκεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ζημίαν 
νομίσαι, εἴ τις ἀηδὴς δόξα καὶ μὴ προσήκουσα τῇ πόλει παρὰ 
τοῖς πολλοῖς περιγίγνοιτο. τοῦτο τοίνυν οὕτω καλῶς ἐγνωκό- 46 

᾽ »" τὲς οὐκ ἀκύλουϑα ποιεῖτε τὰ λοιπὰ, ἀλλ᾽ ὑπάγεσϑε ἑκάστοτε 
Φεπιοςῖῖ, Ἴοπι. 1. Ὦὰ 
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9.3 ὦ 9 - » 

πράττειν ἔνια, ἃ οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ φήσαιτε καλῶς ἔγειν. ἐγὼ δ᾽ 
οἶδα μὲν τοῦϑ᾽ ᾽ ὅτι τοὺς ἐπαινοῦντας ἥδιον προσδέ χοντῖ σάν-᾿ 

τες τῶν ἐπιτιμώντων, οὐ μὴν οἴομαι δεῖν ταύτην τὴν φιλαν- 
ο ᾿ , ’ ἘΣ , ΓΟ Ύ Ἢ - ᾿ 

484 ϑρωπίαν διώκων λέγειν παρ΄ ἃ συμφέρειν υμῖν ἡγοῦμαι. τὴν 

μὲν οὖν ἀρχὴν εἰ καλῶς ἐγιγνώσκετε, οὐδὲν ἔδει κοινῇ ποιεῖν 

[ὑποληπτέον εἶναι] ὧν ἰδίᾳ ΔέμῴΕΡΘΟ, ἵνα. μὴ. συνέβαινεν; 

5 ὕπερ νυνὶ γίγνεται" περὶ ὧν μὲν ἕκαστος, ὡς αἰσχρὰ καὶ δεινὰ, 

λέγει, καὶ Μέχρι τοῦ προβήσεται τὰ πρᾶ;) ἡμάθας συγκαϑεβόμευπᾷ 

δ᾽ αὐτὸς ἕκαστός ἐστι τῶν τὰ τοιαῦτα ποιούντων. ἐγὼ. μὲν οὖν 
ς ἔ “ι ἰχή [κή ΡῈ α, , -" ι "5 
ἐβουλόμην ἂν, ὥσπερ, ὁτι υμῖν συμφέρει τοῦ τὰ βέλτιστὰ λέ- 

10 γοντος ἀκούειν, οἶδα, οὕτως εἰδέναι τὸ συνοῖσον καὶ τῷ τὰ 
’, , Ἂ » ; ὦ 3 “- ι -» 

βέλτιστα λέγοντι " πολλῷ γαρ ἂν ἥδιον εἶπε. νῦν δὲ φοβοῦμαε 

μὲν, ὅμως δέ γε πιστεύω χρηστὰ φανεῖσθαι" πἂν ὑμεῖς μὴ 
- 3 2 

πεισϑῆτε, οὐκ ἀποτρέψομαι λέγειν. 

15 Εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο τις, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πρότερον παρ᾽ 

ὑμῖν εἰρηκὼς εἴη, νῦν γε λέγων περὶ ὧν οὐκ ὀρϑῶς ἐγκαλοῦσιν 
οἵ πρέσβεις τῇ πόλει παρὰ πάντων ἄν μοι δοκεῖ δικαίως συγ- 
γνώμης τυχεῖν. καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις μέν τισιν ἡττῶσϑαι τῶν ἔναν- 
τίων οὐχ οὕτως ὄνειδος, ὡς ἀτύχημα ἂν φαίη" καὶ γὰρ τῇ 

20 τύχῃ καὶ τοῖς ἐφεστηκύσι καὶ πολλοῖς μέτεστι τοῦ καλῶς ἢ μὴ 

[πρότερον] ἀγωνίσασϑαι" ἐν δὲ τῷ τὰ δίκαια ὑπὲρ αὑτῶν μὴ 
ἔχειν ἀξίῳς τῶν ὑπαρχόντων λέγειν αὐτῆς τῆς γνώμης τῆς τῶν 
τοῦτο παϑόντων τὸ ὄνειδος εὑρήσομεν. εἰ μὲν οὖν ἕτεροί τινες 

26 ἦσαν, ἐν οἷς ἐγίγνονθ᾽ οἱ λόγοι περὶ ὑμῶν, οὔτε τούτους ἂν 
οἶμαν ῥαδίως οὕτω ψεύδεσϑαι, οὔτε τοὺς ἀκούοντας πολλὰ τῶν 
εἰρημένων ἀνασχέσϑαι" νῦν δὲ ἄλλα τε, οἶμαι, τῆς ὑμετέρας 

πλεονεκτοῦσιν εὐηϑείας ἅπαντες καὶ δὴ καὶ τοῦτο νῦν οὕτοι. 
1488 ἀκροαταῖς γὰρ ἐχρήσαντο καϑ' ὑμῶν ὑμῖν, οἵοις οὐδέ. τις ἂν 

τῶν ἄλλων, ἀκριβῶς. οἶδα τοῦτ᾽ ἐγώ. ἄξιον δ᾽ εἶναί μοι δοκεῖ 
διὰ ταῦτα τοῖς ϑεοῖς χάριν ὑμῶς ἔχειν» ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 

καὶ τούτους μισεῖν. τὸ μὲν γὰρ ὁρᾶν τούτους τὸν Ῥοδίων δῆμον, 
5 τὸν πολὺ τούτων ποτ᾽ ἀσελγεστέρους λόγους λέγοντα πρὸς ὑμᾶς, 

ἱκέτην ὑμέτερον γεγενημένον εὐτύχημα εἶναι νομίζω τῆς πόλεως " 
τὸ δὲ τοὺς ἀνοήτους τούτους μήτε τοῦτο λογίζεσϑαι, παρὸν 
οὕτως ἐναργὲς ἰδεῖν, μήϑ᾽ ὅτι πολλάκις καϑ᾽ ἕν᾽ αὐτῶν ἕχα- 

10 στον ὑμεῖς σεσώκατε, καὶ πλείω πράγματ᾽ ἐσχήκατε τὴν τούτων 

ϑρασύτητα καὶ κακοδαιμονίαν ἐπανορϑοῦντες, ἐπειδὰν δι᾿ αὑτοὺς 
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δ δὰ, ὦ »ὐ μδϑ εἾ δι ὦ 3... .ἀϑ χίμι ᾿ς δῷ ᾿ 
ἀνέλωνται πόλεμον, ἢ τὰ υμέτερ αὐτῶν πράττοντες, τοῦτο 

» -᾿.ὧ.ὧνδξκκὲ ΡΝ μ)} » ΈΡΕ 

παμπόλλην ὑμῖν ὀργὴν εἰκότως ἂν παραστῆσαί μον δολεῖ. οὐ 

μὴν ἀλλ᾽ ἴσως τούτοις μὲν εἵμαρται μηδέποτ᾽ εὖ πράττουσιν εὖ 15 
ΡΞ δ᾽ .ν κι ἕω ΠῚ δ δὰ 3 κι ᾿ ΓΡῚ "» ᾽ 

φρονῆσαι, ἡμῖν δὲ προσῆκεν καὶ δι΄ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ διὰ τἄλλ᾽, 

ἃ πέπρακταν τῇ πόλει, σπουδάσαι δεῖξαι πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅτι 
- ἰν » ΄ 

καὶ πρότερον καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ἡμεῖς μὲν τὰ δίκαια προαιρού- 
ὴ “ν δ, , »" ΄ « 

μεϑα πράττειν, ἕτεροι δέ τινες καταδουλοῦσϑαν βουλόμενοι τοὺς 90 
Ἄν νν Α΄ ἐν 

αὐτῶν πολίτας διαβάλλουσι πρὸς ἡμᾶς. 

- ΨΥ δ' , ᾽ . 

Εἰ μετὰ τῆς αὐτῆς γνώμης, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι, τούς τε 
-" , Ἁ , 

λόγου ἠκούετε τῶν συμβουλευόντων καὶ τὰ πράγματα ἐκρίνετε, 
3 Ξ , Ἁ ι Ἰὰς ὡκ 

σσάντων ἀσφαλέστατον ἦν τὸ συμβουλεύειν" καὶ γὰρ εὐτυχῶς 95 
»" ΄ 4 -» 

καὶ καλῶς πράξασι (λέγειν γὰρ εὐφήμως παντὰ δεῖ) κοινὰ ἂν 
4 - , α, ὅς, - » ᾽ 
ἦν τὰ τῆς αἰτίας ὑμῖν καὶ τῷ πείσαντι. νῦν δ᾽ ἀκούετε μὲν 
τῶν ἃ βούλεσϑε λεγόντων ἥδιστα, αἰτιᾶσϑε δὲ πολλάκις ἐξαπα- 

- Θα ἢ» 3 ᾿ Ἃ ᾿ “ 8 μ᾿ δὲν ῶν , ᾿ ΡΥ 

τῶν ὑμᾶς αὐτοὺς, ἂν μὴ πάνϑ᾽ ὃν ἂν ὑμεῖς τρόπον βούλησϑε1450 
γένηται, οὐ λογιζόμενοι τοῦϑ᾽, ὅτι τοῦ μὲν ζητῆσαι καὶ λογί- 

᾿ , Ἐὰν ἐὰν , . ᾿ δω δα .. ᾿ἢ 
σασϑαι τὰ βέλτισϑ᾽ ὡς ἀνθρώποις καὶ πρὸς υμᾶς εἰπεῖν αὐτὸς 

ἕκαστός ἐστι κύριος, τοῦ δὲ πραχϑῆναι ταῦτα καὶ συνενεγκεῖν 5 

ἐν τῇ τύχῃ τὸ πλεῖστον μέρος γίγνεται. ἔστι δὲ ἄνϑρωπον ὄντα 
ΕῚ ἴω “- ΄ ς Ρ" , 
ἀγαπητὸν τῆς αὑτοῦ διανοίας λόγον ὑπέχειν, τῆς δὲ τύχης προσ- 

Ὡ α ξυμ τ 3 
ϑυσυχεῖν ἕν τι τῶν ἀδυνάτων. εἰ μὲν οὖν εὑρημένον ἣν, πῶς 

ἄν τις ἀσφαλῶς ἄνευ κινδύνου δημηγοφοίη., μανία παραλείπειν 

τοῦτον ἣν τὸν τρόπον" ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχη τὸν περὶ τῶν μεῖλόν: 10 
τῶν πραγμάτων γνώμην ἀποφαινόμενον κοινωνεῖν τοῖς ἀπ᾽ αὐ- 

τῶν γενομένοις καὶ μετέχειν τῆς ἀπὸ τούτων αἰτίας, αἰσχρὸν 
δὼ δ 

ἡγοῦμαι λέγειν μὲν, ὡς εὔνους, μὴ ὑπομένειν δὲ, εἴ τις ἐπ 
, , » »-» -" μ] Π -» ΄ 

τούτου, κίνδυνος ἔσται. εὔχομαι δὲ τοῖς ϑεοῖς, ἃ καὶ τῇ πόλει 15 

καὶ ἐμοὶ συμφέρειν μέλλει, ταῦτ᾽ ἐμοί τε εἰπεῖν ἐλϑεῖν ἐπὶ νοῦν 

παὶ ὑμῖν ἐλέσϑαι" τὸ γὰρ πάντα τρύπον ζητεῖν νικῆσαι, δυοῖν 
ϑά Ἅ , Ἢ ᾿ ὃ .“ ἢ ὃ ἀξ [ὦ 3, 
ἄτερον, ἢ μανίας ἢ πέρδους ἕνεκα ἐσπουδακύτος φησαιμ΄ ἂν 

εἶναι. 

φΦ 3 .- Φ 
Εἴη μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, καὶ περὶ ὧν νυνὶ τυγχάνετε 90 

ἐχχκλησιάζοντες καὶ πεοὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τὰ δοκοῦντα βέλ- 
δ. δ»... 5 δ 3 - - , Π Γ᾽ 

τισϑ᾽ ὑμῖν εἶναι καὶ εἶναν ὡς ἀληϑῶς. δεῖ μέντοι περὶ πραγμά- 

τῶν μεγάλων βουλευομένους καὶ ποινῶς ἁπάντων ἐϑέλειν ἀκού- 
Πηὰ4 
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- δ᾽ Ω᾽ [ 4 

95 εἰν τῶν συμβουλευόντων, ἐνθυμουμένους, ὅτι αἰσχρύν ἐστι, 
» 3 2 - -»" 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, νῦν μὲν βουλομένων τε 
» » “ - 3 

παραινεῖν ἐνίων ϑορυβεῖν, ὕστερον δὲ κατηγορούντων τῶν αὖ- 
-» »" ἣν ᾽ , - 

τῶν τούτων τῶν πεπραγμένων ἡδέως ἀκούειν. ἐγὼ γὰρ οἶδα, 
,ὕ Α ᾿ δ΄ δα [χὲ - Α 8. δὲ ΄- » ῖὰ, .- 

1437 νομίζω δὲ καὶ ὑμᾶς, ὅτι νῦν μὲν ἀρέσκουσι μάλισϑ᾽ ὑμῖν οἵ 
- βν Ἵ - 

ταῦτα, οἷα ὑμεῖς βούλεσϑε, λέγοντες" ἂν δέ τι συμβῇ παρ᾽ ἃ 
νῦν οἴεσϑε, ὃ μὴ συμβαίη, τούτους μὲν ἐξηπατηκέναι νομιεῖτδ 
δα τ Η “- 2 Ξι ἐν ΄ 32 “- ,ς 

5 ὑμᾶς, ὧν δὲ νῦν οὐκ ἀνέχεσϑε, τὸτε ὀρϑῶς δοξουσι λέγειν. 
-" ιν “ - : » 

ἔστι δὲ τοῖς μάλιστα πεπεικύσιν ὑμᾶς ταῦτα, ἐφ᾽ ὧν νῦν ἐστὲ, 

τούτοις καὶ μάλιστα συμφέρον τὸ λόγου τυχεῖν τοὺς ἀντιλέγον- 
ἽΝ ᾿ - ἱν 2 ΕΠ) » «᾿ 

τας. ἂν μὲν γὰρ διδάξαν δυνηϑῶσιν, ὡς οὐκ ἔστιν ἄριστα, ἃ 
ω ω δ ΄ -»" ΄ 9 

τούτοις δοκεῖ, τ᾽ οὐδὲν ἡμάρτηταί πω, τοῦτο πράξαντες ἀϑώ- 
᾽ » Α ν᾽ -" 

10 ους τοὺς κινδύνους ποιήσουσιν αὐτοῖς" ἐὰν δὲ μὴ δυνηϑῶσιν, 
» [γ , ᾿] » οι, - ιν ἘΝ 3 ᾿ 3 

οὔκουν ὕστερόν γε ἐπιτιμᾷν ἕξουσιν, ἀλλ οσα ὀνθρώπων ἦν 
- δ » 

εὔνων ἀκοῦσαι, τούτων τετυχηκύτες, ἂν ἡττῶνται. δικαίως 
δ - ᾿ - ᾽ 

στέρξουσι, καὶ μεϑ᾽ ἁπάντων τῶν ἀποβαινόντων, ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ 
“ 3 ΄ » 

15 ἂν ἢγ κοινωνήσουσιν. 

Οἶμαι δεῖν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, περὶ τηλικούτων 

βουλευομένους διδόναι παῤῥησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων. 
ἐγὼ δὲ οὐδὲ πώποθ᾽ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισϑ᾽ 

40 ὑμᾶς, (ὡς γὰρ ἁπλῶς εἰπεῖν, πάντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες ἔμοιγε 

δοκεῖτε,) ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν ταῦτα. ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ 
καὶ ψηφισϑῆ, τότε ἴσον τοῦ πραχϑῆναν ἀπέχει, ὅσον περ πρὶν 

δόξαι. ἔστι μὲν οὖν πολλὰ, ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς 
45 ϑεοῖς ὀφείλειν, μάλιστα δὲ τοῦ τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν 

πολεμήσαντας πάλαι νῦν ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας 
ἔχειν τὰς ἐλπίδας. ἄξιον δ᾽ ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ συμ- 
βήσεται γὰρ ὑμῖν, ἂν ἃ χρὴ βουλεύσησϑε ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς 

1488 παρὰ τῶν διωαβαλλύντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ μετὰ 
δόξης καλῆς ἀπολύσασϑαι. 

«Αἱ μὲν ἐλπίδες, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μεγάλαν καὶ καλαὶ 
ς τῶν πρρειρημένων, πρὸς ἃς. οἴομαι τοὺς πολλοὺς ἄνευ λογισμοῦ 

τι πεπονϑέναι. ἐγὼ δὲ οὐδὲ πώποτε ἔγνων ἕνεκα τοῦ παραχρῆμα 

ἀρέσαι λέγειν τι πρὸς ὑμᾶς, ὅ τι ἂν μὴ καὶ μετὰ ταῦτα συν- 
οἶσειν ἡγῶμαι. ἔστι μὲν οὖν τὸ κοινὸν ἔϑος τῶν πλείστων, τοὺς 
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᾿ τ ᾿ »νἝν ὦ ’ ᾿Ξ ι Η 
μὲν συνεπαινοῦντας ἑαυτοῖς Ο τι αν πραττωσν φιλεῖν, πρὸς ὃὲ 1ὸ 

-“ ᾽ - “- 3 » 

τοὺς ἐπιτιμῶντας ἀηδῶς ἔχειν' οὐ μὴν ἀλλὰ δεῖ τὸν εὖ φρονοῦν- 
3 » -» » “- 

τὰ τὸν λογισμὸν ἀεὶ τῶν ἐπιϑυμιῶν πρείττω! πειρῶσϑαι ποιεῖν. 

ἐγὼ δὲ ἡδέως ἑώρων, ἃ καὶ συνοίσειν ἤμελλε, ταῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ 
3 »" φ 

πράττειν ὄνϑ᾽ ὑμῖν, ἵνα καὶ χαριζόμενος καὶ χρηστὰ λέγων 
, ᾽ - - - 

ἐφαινόμην ἐπειδὴ δὲ τἀναντία δρῶ τούτων ἐπιχειροῦντας ὑμᾶς, 15 
Ε]) » 9 » ΕῚ ᾿ , 3 ΄ Ν᾿. Η 

οἴομαν δεῖν ἀντειπεῖν, εἰ καί τίσι μέλλω ἀπεχϑήσεσϑαι. ἂν μὲν 
ἔ Ξ 3 -“ »" “ 

οὖν μηδ᾽ ὑπομείνητε ἀκοῦσαι μηδὲ ἕν, οὐ τῷ δοκιμάξοντες 
»" 3 κ »" , κ - ’ ξ -» ΠῚ 

διαμαρτεῖν, ἀλλὰ τῷ φύσεν πονηρὰ ἐπιϑυμεῖν πραττειν᾿ τοιαῦτα 90 
- ΄- δὰ δὰ δ᾽ ᾽ ’, ᾿ , " 3!) ,Ἅ 

προαιρεῖσϑαι δόξετε" ἐὰν δ᾽ ἀκούσητε, τυχὸν μὲν ἴσως καὶ με- 
-»" Φιν 

ταπεισϑείητε, ὃ μάλιστα ἐγὼ νομίζω συνενεγκεῖν ὧν ὑμῖν, εἰ 
δὲ } 5 ΚῚ 3 - ΓΑ " ᾿ » ΓῊ “ "» ἐ μὴ, οἵ μὲν ἀγνοεῖν ἐμὲ τὸ συμφέρον, οἵ ὃ τι ἂν τις 

΄ «φι 9 » 

βούληται, τοῦτ᾽ ἐρεῖ. 

" 9 3 »"Ὕ -“ . Πρῶτον μὲν οὐδέν ἐστι καινὸν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῖς 35 
’ 3 » - ΙΑ 

δόξασι παρ᾽ ὑμῖν εἶναί τινας οἵτινες ἀντεροῦσιν, ἐπειδὰν πράτ- 
᾿ }] 35 9 ΄ δ » ᾿ ᾽ -»" “Ψ. Ὁ τειν τι δέῃ. εἰ μὲν οὖν ἀποδόντων ὑμῶν λόγον αὐτοῖς, ὅτ᾽ ἐβου- 

΄ »ν 3 “ " 
λεύεσϑε, τοῦτ᾽ ἐποίουν, τούτων ὧν ἦν ἄξιον κατηγορεῖν, εἰ περὺ 
εξ -“ ΄ ΄ χ ἢ ͵ ᾿ 2ςν 4839 
ὧν ἥττηντο ἐβιάζοντο πάλιν λέγειν. νῦν δὲ τούτους μὲν οὐδὲν 

3 » » “χὰ ἔστ᾽ ἄτοπον εἰπεῖν βουληϑῆναι ταῦτα, ἃ τύτε οὐχ ὑπεμείνατε 
3 -» ὟΣ ἢ 3, ., 1» Ἷ ͵ ἊΨ 3 
ἀκοῦσαι" ὑμῖν δ΄ ἂν τις εἰκότως ἐπιτιμήσειεν, ὦ ἀνδρες .48η- 

» Ὡ δι Ἑ , ΄ ᾽ " “ 5 
ναῖοι, ὅτι, ὁπόταν περί του βουλεύησϑε, οὐκ ἐᾶτε λέγειν ἕκα- 

« - -" 

στον, ἃ γιγνώσκει, ἀλλ᾽, ἂν ἕτεροι τῷ λύγῳ προλάβωσιν ὑμᾶς, 
3 Ξ »" ᾽ - - 

οὐδενὸς αὖ τῶν ἑτέρων ἀκούετε. ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει πρᾶγ- 
3 Δ ὧν δ -»Ὕ δ᾽» » μα ἀηδὲς ὑμῖν" οἷς γὰρ, πρὶν ἁμαρτεῖν, ὑμῖν ἐξῆν! συμβου- 

λεύουσι πείϑεσϑαι, τούτους ὕστερον κατηγοροῦντας ἐπαινεῖτε. 19 
- 3 » 4 τοῦτο δὴ ταὐτό μοι πάλιν δοκεῖτε πείσεσϑαι, εἰ μὴ παρασχὸν- 

᾽ » » ΄, Ἷ 
τες ἴσους ἀκροατὰς πάντων ὑμᾶς αὐτοὺς ἐν τῷ παρόντι καὶ 

- ᾿ 4 Α 

τοῦτον τὸν πόνον ὑπομείναντες, ἑλόμενον τὰ χράτιστα, τοὺς 
ο - “ - - ᾿ 4 

ὅτιοῦν τούτοις ἐπιτιμῶντας φαύλους νομιεῖτε. ἐγὼ μὲν δὴ δί: 15 
δ “« “« -»" 

χαιοὸν ὑπείληφα πρῶτον ἁπάντων αὐτὸς εἰπεῖν, τί μοι δοκεῖ 
τ » “ ᾽ . περὶ ὧν σκοπεῖσϑε, ἵνα, ἂν μὲν ὑμῖν ἀρέσκῃ, καὶ τὰ λοιπὰ 

, ς. «ἡ ᾿ ἀπ ἙΝ Ἰ, ὦ ἘΠ ἘΠ Αὰ . , 
διδασχω; εἰ δὲ μὴ, μήϑ'᾽ ὑμῖν ἐνοχλῶ μητ΄ ἐμαυτὸν κοπτῶ. 

᾿ Ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πρὸ τοῦ πολεμεῖν ἐσκέφϑαι, 20 
τίς ὑπάρξει παρασκευὴ τῷ γενησομένῳ πολέμῳ, εἰ δ᾽ ἄρα μὴ 

,, - [κ᾿ » Γ, {ΥΒ.Ὶ Ε - - 

πρόδηλος ἣν, ὁτὲ πρῶτον ἐβουλεύεσϑε ὑπὲρ αὐτοῦ φανεροῦ γε- 

᾿ 
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, γ Α " - - , Α ΄ νομένου, τῦτε καὶ περὶ τῆς παρασκευῆς ἐσπέφϑαι. εἶ δὲ φή- 
" - ἕ . 

25 σετε πολλὰς ἐγκεχειρικέναν δυνάμεις, ἃς λελυμάνϑαι τοὺς ἐπι- 
’ ᾽ 3 , “Ὁ ἢ ν - 3 “8. 3 ᾽ὔ Ε] - 

σταντας, οὐκ ἀποδέξεταν τοῦϑ' υμῶν οὐδείς" οὐ γὰρ ἐστι τῶν 
2 - -- 3 Ξ 

αὐτῶν τοὺς ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἀπολύειν καὶ λέγειν, ὡς διὰ 
, Ξ ὩΣ 5. δὰ ῃ ᾿ ι Η , ᾽ 

τούτους κακῶς ταῦτ᾽ ἔχει. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν παρεληλυϑότα οὐκ 

ἂν ἄλλως ἔχοι, δεῖ δ᾽ ἐκ τῶν παρόντων ἐπαμῦναι τοῖς πρά- 
“-“" » 3 κ -" 

1440 γμασι, τοῦ μὲν κατηγορεῖν οὐδένα καιρὸν ὁρῶ, πειράσομαι δ᾽ 
« ΄ : - - 3: ᾿ τῷ -» 
ἃ πράτιστα νομίζω συμβουλεῦσαι. πρῶτον μὲν οὖν ὑμᾶς ἐκεῖνο 

» ο » -» ἐγνωκέναι δεῖ, ὅτι τὴν ἴσην ὑπερβολὴν τῆς σπουδῆς καὶ φι- 
᾿ 9 » ΄ Ζ ΔΑ ΔΑ , ᾿ν 

5 λονεικίας ἐν τοῖς πράγμασι πᾶντ᾽ ἄνδρα παρασχέσθαι δεῖ, ὁσην- 
δ » -»" ᾽ 

περ ἐκ τῶν ἄνωϑεν χρόνων τῆς ἀμελείας" μόλις γὰρ οὕτως ἐλ- 
᾿ ᾽ » , . , η. “ ν ὦ. δὰ 3 

πὶς, ἐκ πολλοῦ διώκοντας τὰ προειμένα ἑλεῖν δυνηϑῆναι" ἔπειτ᾽ 
3 -»" -" 

οὐχ ἀϑυμητέον τοῖς γεγενημένοις" ὃ γάρ ἐστι τῶν παρεληλυϑό- 
10 τῶν χείριστον, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. τέ 

Ξ τς στρν ὦ» 2 δ Ἷ εν δ," ἐᾷ ἰὼ 
οὖν τοῦτ᾽ ἔστιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι; ὁτε, οὐδὲν υμῶν τῶν 

δεόντων ποιούντων, κακῶς ἔχει τὰ πράγματα" ἐπεὶ, εἴ γε πάνϑ᾽, 
» Ὡ τῇ 3.2 Ὁ ὃ: Ψ... 5 

ἃ προσῆκε, πραττόντων οὕτως εἶχεν, οὐδ᾽ ἂν ἐλπὶς ἣν αὐτὰ 
γενέσϑαν βελτίω. ! 

3 15 Οὐδέν ἐστιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, χαλεπώτερον, ἢ τοῖς 
αὐτοῖς ἔϑεσιν ἐπιτιμᾷν τε καὶ χρῆσϑαι τοὺς δημηγοροῦντας. τὸ 
γὰρ στασιάζειν πρὸς αὑτοὺς καὶ κατηγορεῖν ἀλλήλων ἄνευ κρί- 
σεως, οὐδείς ἐστιν οὕτως ἀγνώμων, ὅστις οὐ φήσειεν ἂν βλά- 

90 βην εἶναι τοῖς πράγμασιν. ἐγὼ δ᾽ οἴομαι, τούτους μὲν ἂν εἶναι 
βελτίους, εἰ τὴν πρὸς αὑτοὺς φιλονεικίαν ἐπὶ τοὺς τῆς πόλεως 

ἐχϑροὺς τρέψαντες ἐδημηγόρουν, ὑμῖν δὲ παραινῶ, μὴ στασιά- 
ζειν μηδετέροις τούτων, μηδ᾽ ὕπως οἵ ἕτερον πρατήσουσι σκο- 

25 πεῖν, ἀλλ᾽ ὅπως ὑμεῖς ἅπαντες τῶν ἐχϑρῶν περιέσεσϑε. εὔχο- 
μαι δὲ τοῖς ϑεοῖς, τοὺς ἢ φιλονεικίας ἢ ἐπηρείας ἢ τινος ἄλλης 

ἕνεκα αἰτίας ἄλλο τι, πλὴν ἅ ποϑ᾽ ἡγοῦνται συμφέρειν, λέγον- 
τὰς παύσασϑαι" τὸ γὰρ καταράσασϑαι συμβουλεύοντι ἴσως ἔστ᾽ 

1441 ἄτοπον. αἰτιασαίμην μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἂν οὐδένα, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι, τοῦ κακῶς τὰ πράγματ᾽ ἔχειν, ἀλλ᾽ ἢ πάντας τούτους, 
οἴομαι δὲ, δεῖν παρὰ μὲν τούτων ἐφ᾽ ἡσυχίας λόγον ὑμᾶς λα- 

5 βεῖν, νῦν δ᾽ ὑπὲρ τῶν παρόντων, ὅπως ἔσται βελτίω, σκοπεῖν. 
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3 ’ Ἂ τ» 2 ᾿" 
Ἡβουλόμην ἄν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τὴν ἴσην σπουδὴν 

» , - »"ὝἭὟ , 

ἐνίους τῶν λεγόντων ποιεῖσϑαι, ὅπως τὰ βέλτιστ᾽ ἐροῦσιν, ὅσην- 
[ἢ 3 ΄ , ο ᾿᾽ τ ΓῚ 9 ᾿ τ « 

περ, πῶς εὖ δοξουσι λέγειν, ἵν οὗτον μὲν ἀντὶ τοῦ δεινοὶ 

λέγειν ἐπιεικεῖς ἐνομίζοντο εἶναι, τὰ δ᾽ ὑμέτερα, ὥσπερ ἐστὶ 10 

προσῆκον, βέλτιον εἶχε. νῦν δ᾽ ἔνιοί μοι δοκοῦσι παντάπασι 
2 »" -»" -» 

τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου δόξαν ἠγαπηκότες τῶν μετὰ ταῦτα συμβη- 
» 2 - 

σομένων ὑμῖν οὐδὲν φροντίζειν. καὶ δῆτα ϑαυμάξω, πότερά 
᾽ » » ποϑ᾽ οἵ τοιοῦτον λόγοι τὸν λέγονθ᾽ ὁμοίως πεφύκασιν ἐξαπα- 15 

- ᾿ τ 3 

τὰν, ὥσπερ πρὸς οὺς ἂν λέγωνται, 4 συνιέντες οὗτοι τἀναντία 
- - δ - 5 , -“ ᾿ Α ᾿ 

τοῖς δοκοῦσιν ξαυτοῖς εἶναι βελτίστοις δημηγοροῦσιν. εἰ μὲν γὰρ 

ἀγνοοῦσιν, ὅτι τὸν μέλλοντα πράξειν τὰ δέοντα οὐκ ἐπὶ τῶν 
3 - » Ξ5 - λόγων ϑρασὺν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς παρασκευῆς ἰσχυρὸν εἶναι δεῖ, οὐδ᾽ 20 

» ΄ » ᾽ ᾽ » Ἵ 

ἐπὶ τῷ τοὺς ἐχγϑροὺς μὴ δυνήσεσθαι θαῤῥεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ, κἂν 
» -»" ’ »" ἣν -»" 

δύνωνται. κρατῆσαι, τὰ τῶν λόγων ἀστεῖα, ὡς ἔοικε, τοῦ τὰ 
᾿ Ε , ’ 2 Ὕ Α -» Α 3 

μέγιστα αἰσϑάνεσθαν κεκώλυκεν αὐτοὺς" εἰ δὲ ταῦτα μὲν μηὸ 
Ἢ , 3 » ΄ φὰ, Ὡ“ ΡΥ -" 
ἂν φήσαιεν ἀγνοεῖν, πρόφασις δ΄ ἄλλη τις ὕπεστι, δι΄ ἣν ταῦ- 

-" » δ “ 

τὰ προαιροῦνται, πῶς οὐ χρὴ φαύλην ταύτην ὑπολαμβάνειν, 
ο 3 Ἄν... ᾽ ᾽ ᾽ , ᾿ « - 
ἥτις ποτ᾽ ἐστίν; ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἀποτρέψομαι λέγειν ἃ δοκεῖ μο!» 
καίπερ δρῶν ἱπουμένους ὑμᾶς" καὶ γὰρ εὔηϑες, λόγῳ ψυχαγω- 

-» 5 » τ " 

γηθϑέντων ὑμῶν οὐκ ὀρϑῶς, λόγον αὖ τὸν μέλλοντα τὰ βελτίω 1442 
λέγειν καὶ μᾶλλον συμφέρονθ᾽ ὑμῖν καταδεῖσαι. ἀξιῶ δὲ καὶ 
Διυα ν - , Ω 3. ᾿ -»" - ᾿" 

ὑμᾶς ὑπομεῖναι ἐνθυμηϑέντας, ὅτι οὐδὲ τὰ νῦν δοκοῦντα ἔδοξεν 
»" ᾽ " τ .“᾿ ἂν ὑμῖν, εἰ μὴ τοὺς λόγους ἠκούσατ᾽, ἐξ ὧν ἐπείσϑητε. ὠάπερ ὅ 

΄ δ »" Ε] 

ἂν τοίνυν, εἰ νύμισμα ἐκρίνετε ὁποῖόν τί ποτ᾽ ἐστὶ, δοκιμάσαι 
"- ., ᾽ “, 3. »ν 2 

δεῖν ἂν ὠήϑητε, οὕτω καὶ τὸν λόγον ἀξιῶ τὸν εἰρημένον ἐξ 
τ 3 » τ »" Α 

ὧν ἀντειπεῖν ἡμεῖς ἕξομεν σχεψαμένους, ἐὰν μὲν συμφέροντα 
. ᾽ » ᾽ 

εὑρήσητε, ἀγαϑῇ τύχῃ πείϑεσϑαι, ἂν δ᾽ ἄρα ἕκαστα λογιζομέ- 10 
3, -" Φ »" -“ 

ψοῖς ἀλλιότερος φανῇ", πρὶν ἁμαρτεῖν μεταβουλευσαμένους; τοῖς 
2 - , 

ὀρϑῶς ἔχουσι χρήσασϑαι. 

3 » ΓΤ τι Μάλιστα μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, βουλοίμην ἂν ὑμᾶς ἃ 
μέλλω λέγειν πεισθῆναι, εἰ δ᾽ ἄρα τοῦτ᾽ ἄλλῃ πὴ συμβαίνοι, 16 

-" 2 " - 3 

ἐμαυτῷ γ᾽ ἂν εἰρῆσϑαν πρὸ παντὸς αὐτὸ δεξαίμην. ἔστι δὲ οὐ 
, Ε Ἷ » ᾿ ἵν δ.» Φ.. ὦν " ι , 3 νι 

ἕόνον, ὡς δοκεῖ, τὸ πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν χαλεπὸν τὰ δέοντα, ἀλλὰ 
Ν ᾽ ὦ ὲ . 

καὶ καϑ᾿ αὐτὸν σκοπούμενον εὑρεῖν. γνοίη δ᾽ ἂν τις, εἰ μή. 
κ᾿ ΄ 3 ᾿ " ᾿ ΕῚ - ΠῚ ᾿ , 

τὸν λόγον ὑμᾶς; ἀλλὰ τὰ πράγματα, ἐφ΄ ὧν ἐστὲ, σκέψασϑαν 20 

νομίσαι, καὶ πλείω σπουδὴν. τοῦ δοκεῖν ἐπιεικὴς εἶναν ἢ τοῦ 
“- » » Ξ' Ω 3 δεινὸς εἰπεῖν φανῆναι ποιοῖτο. ἔγωγ᾽ οὖν, ( οὕτω τί μον ἀγα- 
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ϑὸν γένοιτο, ) ἐπειδὴ περὶ τῶν παρόντων ἔπῃει μο σκοπεῖν. 

25 λόγοις μὲν καὶ μάλ᾽ ἀφϑόνοις, οὗς οὐκ ἂν ἀηδῶς ἠκούετε 

ὑμεῖς, ἐνετύγχανον" καὶ γὰρ, ὡς δικαιότατον τῶν ἙἭ.:λήνων 
» Α ᾿Ὶ - -» δ). 6 ΓἾ ν »" Α ἐν ὍΝ ΣΝ 

ἔστε, πολλὰ εἰπεῖν καὶ ἑώρων καὶ ὁρῶ, καὶ τὴ ἀρίανον προ- 
, - 

γόνων, καὶ πολλὰ τοιαῦτα" ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὸν χρόνον ἡσϑῆ- 

1448 γαι πονήσαι ἂν, ὅσον ἂν δηϑῆ, μετὰ δὲ ταῦτ᾽ οἴχεται. δεῖ δὲ 

πράξεώς τινος τὸν λέγοντα φανῆναν σύμβουλον, δι᾽ ἣν καὶ 

μετὰ ταῦτα ἀγαϑοῦ τινὸς ἡμῖν ἔσται παρουσία. τοῦτο δ᾽ ἤδη 
ι ΄ ι ᾿ ΄ 3 μὰ 5 Ρ 394, 

χαὶ σπάνιον καὶ χαλεπὸν πεπειραμένος οἶδα ον [ἰδεῖν 1 οὐδὲ 

5. γὰρ αὔταρκες τὸ ἰδεῖν ἐστι τὰ τοιαῦτα, ἂν μὴ καὶ πεῖσαϊ τις 
κι ᾿ ᾽»ν » 3 Α 2 ἢ εἴ... Α “2, 

τοὺς συναιρομένους ὑμᾶς δυνηϑῇ. οὐ μὴν ἀλλ΄ ἐμὸν μὲν ἔρ- 

γον εἰπεῖν ἴσως, ἃ πέπεικ᾽ ἐμαυτὸν συμφέρειν, ὑμέτερον δὲ 
ἀκούσαντας κρῖναι, κἂν ἀρέσκῃ, χρῆσϑοαι. 

5 
τὺ Οὐκ ἄδηλον ἦν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πρώην, ὅτε τῶν ἀν- 

τιλέγειν βουλομένων οἷς ὃ δεῖνα ἔλεγεν οὐκ ᾧεσϑε ἀκούειν χρῆ- 
νανν ὅτι συμβήσεται τοῦτο, ὃ νυνὶ γίγνεται, ὅτι οἵ τότε κωλυ- 
ϑέντες ἔροιεν εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν. ἂν τοίνυν ταῦϑ᾽, ἅπερ 
πρότερον, πουήσητε » καὶ τῶν τοῖς τότε δόξασι συνειπεῖν βου- 

16 λομένων μὴ ϑελήσητε ἀκοῦσαι, πάλιν ταῦτα εἰς τὴν ἑτέραν ἐκ- 

πλησίαν οὗτοι λαβόντες τούτων κατηγορήδουσιν. οὐδαμῶς, ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὔτε τὰ πράγματα χείρω γένοιτο, οὔϑ᾽ ὑμεῖς 
ἀτοπώτεροι φανείητε, εἰ μηδὲ τῶν δοξάντων ὑμῖν πέρας μηδὲν 

90 ἔχειν δοκοίη, μηδ᾽ ἀφέντες ἃ συμφέρει τῶν πρὸ ὁδοῦ τι πε- 
ραίνοιτε, εἴητε δ᾽ ὥσπερ τῶν τὰ ϑέατρα καταλαμβανόντων. μη- 

᾿δαμῶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἀλλὰ πονήσαντες τὸν πόνον τοῦ- 

τον καὶ παρασχόντες ἴσους ἀκροατὰς ἀμφοτέροις ὑμᾶς αὐτοὺς 
45 πρῶτον μὲν ἔλεσϑε, ὃ τι καὶ ποιήσετε, ἔπενϑ᾽ ὑπολαμβάνετε, 

ἐάν τις ἐναντιῶται τοῖς ἅπαξ οὕτω δοκιμασϑεῖσι, πονηρὸν καὶ 
κακόνουν ὑμῖν. τῷ μὲν γὰρ λόγου μὴ τυχόντα πεπεῖσϑαν βέλ- 
τιον τῶν ὑμῖν δοκούντων αὐτὸν ἐντεϑυμῆσϑαν συγγνώμη, τὸ 

(444 δὲ, ἀκουσάντων ὑμῶν καὶ διακρινάντων, ἔτι ἀναισχυντεῖν καὶ 
μὴ συγχωρεῖν ἐνδόντα τῇ τῶν πλειόνων γνώμῃ ἄλλην τινὰ ὑὕπο- 
ψίαν οὐχὶ δικαίαν ἔχον φανείη. ἐγὼ μὲν δὴ σιωπᾷν ὥμην δεῖν 

5 ἐν τῷ παρόντι, εἰ μένοντας ὑμᾶς ξώρων ἐφ᾽ ὧν ἔδοξεν" εἰμὶ 
γὰρ τῶν ἐκεῖνα πεπεισμένων συμφέρειν ὑμῖν" ἐπειδὴ δ᾽ ὑπὸ 
τῶν παρὰ τούτων λόγων μεταβεβλῆσϑαί μοι τινὲς δοκοῦσιν, ὡς 
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- 5. “εδιν νὰ 

οὔτ᾽ ἀληϑῆ λέγουσιν οὔϑ᾽ ὑμῖν συμφέροντα, ἴσως μὲν εἰδότας, 
οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ τυγχάνετε ἀγνοοῦντες διδάξω. 

3 -» εν 

"Ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖον, καὶ δίκαιον ἦν τότε πεί- 
[ ἀ -" [χὰ ἢ [} ς " ΄ ] , Γ 

ϑειν ὑμᾶς Ὁ τι ἄριστον ἕχαστος ἡγεῖτο, ὃτε ἐβουλεύεσϑὲ τὸ 
-“ 1.) μ . ἢ ΄ 

πρῶτον περὶ τούτων, ἵνα μὴ συνέβαινεν, ἃ δὴ δύο πάντων 

ἐστὶν ἀλ λέσ 7 πόλει τε πέρα δὲν ἔχε ὃ ἐστὶν ἀλυσιτελέστατα τῇ πόλει, μήτε πέρας μηδὲν ἔχειν τῶν 
- ᾽ ς » ΄ Γν - 

ὑμῖν δοξάντων, παρανοίας ϑ΄ ὑμεῖς κατεγιγνώσκετε ὑμῶν αὖ- 
τῶν μεταβουλευύμενον" ἐπειδὴ δὲ σιωπήσαντες τότε νῦν ἐπιτι- 

» . ι ᾽ Ἂν 
μῶσί τινες, βούλομαι μικρὰ πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ϑαυ- 
μάζω τὸν τρόπον τῆς πολιτείας τῆς τούτων, μᾶλλον δ᾽ ἡγοῦ- 

» Α .-.- »-"- " 

μαν φαῦλον" εἰ γὰρ, ἐξὸν παραινεῖν, ὅταν σκοπῆτε, βεβου- 
- - -»" 3 " 

λευμένων κατηγορεῖν αἱροῦνταν, συκοφαντῶν ἔργον, οὐχ, ὥς 
, -» 3 ἰ “ 

φασιν, εὔνων ποιοῦσιν ἀνθρώπων. ἡδέως δ᾽ ἂν ἐροίμην αὖ- 
» 3 

τοὺς, (παὶ μηδεμιᾶς λοιδορίας ὃ μέλλω λέγειν ἀρχὴ γενέσϑω,,) 
-" ΄ , 

τί δὴ τἄλλα ἐπαινοῦντες “ακεδαιμονίους, ὃ μάλιστα ἄξιόν ἔστι 
δι » "- 3 εἰ -» 

τῶν παρ᾽ ἐκείνοις ἄγασθαι, τοῦτο οὐ μιμοῦνται, μᾶλλον δ᾽ 
ΦΈΥΝ ᾽ , - ᾿ ᾿ : ἡμῖν). 3 - 3 

αὐτὸ τοὐναντίον ποιοῦσι. φασὶ γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, παρ 
“-- ἧς Ἥ ᾿ 

ἐκείνοις μέχρι μὲν τοῦ δόξαν γνώμην, ἣν ἂν ἕκαστος ἔχῃ, λέ- 

γεὶν; ἐπειδὰν δ᾽ ἐπικυρωϑῇ, ταὐτὰ ἅπαντας ἐπαινεῖν καὶ συμ- 

πράττειν, καὶ τοὺς ἀντειπόντας. τοιγάρτοι, πολλῶν μὲν ὄντες οὐ 
πολλοὶ περιγίγνονται, λαμβάνουσι δ᾽, ὅσ᾽ ἂν μὴ ἐν πολέμῳ 

᾿ ΥΥ “ τ΄ 3 δύνωνται, τοῖς καιροῖς, οὐδεὶς δ΄ αὐτοὺς ἐκφεύγει χρόνος οὐ- 

δὲ τρό ῦ τὰ συμφέρονϑ᾽ ξαυτοῖ ῖ ὐ μὰ Δί᾽ ρύπος τοῦ τὰ συμφέᾳ ἑαυτοῖς παραινεῖν, οὐ μὰ 

οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς καὶ διὰ τούτους καὶ διὰ τοὺς ὁμοίους τούτοις 
᾿ ΄ ῇ ᾿ 3 "» - ’ 2 ΄ 
ἀλλήλων περιγιγνόμενον καὶ οὐχὶ τῶν ἐχϑρῶν πάντα ἀνηλώ- 

΄ Ἅ ΄ 

χαμὲν τὸν χρόνον, κἂν μὲν εἰρήνην τις ἐκ πολέμου ποιήσῃ, 

τοῦτον μισοῦντες, ἂν δ᾽ ἐξ εἰρήνης πόλεμόν τις λέγῃ, τούτῳ 
μαχόμενοι, ἂν δ᾽ ἔχειν ἡσυχίαν τις παραινῇ καὶ τὰ ἡμέτερα αὐ- 

τῶν πράττειν, οὐδὲ τοῦτον ὀρϑῶς λέγειν φάσχοντες, ὅλως δ᾽ 

αἰτιῶν χαὶ κενῶν ἐλπίδων ὄντες πλήρεις. τί οὖν, ἄν τις εἴ- 
ι ἊΣ ᾽ ᾿ ᾿ς ἢ τι : χάδι ᾿ ,2 ἐν 

ποι, σὺ παραινεῖς, ἐπειδὴ τοῦτ᾽ ἐπιτιμᾷς; ἐγὼ νὴ “(᾿ ἐρῶ, 

» φ - » 
Πρῶτον μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τις 

ἂν εἰκότως περὶ ὑμῶν δεῖσαι, μὴ παρὰ τὸ τῶν συμβουλευόν- 
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τῶν οὐκ ἐθέλειν ἀκούειν χείρω βουλεύσησθε. πρῶτον μὲν γὼρ᾽ 
ἡ τύχη, καλῶς ποιοῦσα, πολλὰ τῶν πραγμάτων ὑμῖν αὐτόματα, 20 
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ὡς ἂν εὔξαισϑε, παρίστησιν, ἐπεὶ τῇ γε τῶν προεστηκότων 
προνοίᾳ βραχέα αὐτῶν εἶχεν ἂν καλῶς ἔπειϑ᾽ ὑμεῖς οὐ μόνον 
τοὺς λόγους, οὗς ἂν ἕκαστος εἴποι, πρόϊστε, ἀλλὰ καὶ ὧν ἕνεκ᾽ 

25 αὐτῶν ἕκαστος δημηγορεῖ" εἰ δὲ μὴ φιλαπέχϑημον ἦν, εἶπον 

ἂν καὶ πόσου. τὸν δὴ τοῦ φενακίζεσϑαι χρόνον ὡς εἰς μικρό- 

τατον συνάγοντες σωφρονεῖν ἔμοιγε δοκεῖτε. εἰ μὲν δή τὶ τῶν 

αὐτῶν ἔμελλον τοῖς ἄλλοις ἐρεῖν, οὐκ ἂν ὥμην δεῖν λέγων ἔνο- 

1446 χλεῖν᾽ νῦν δὲ συμφέροντα μὲν ὑμῖν ἀκοῦσαι, παντάπασι δὲ 
᾿ἀφεστηκότα τῶν ὑπὸ τῶν πολλῶν προσδοκωμένων οἴομαι λόγον 
ΤΠ ν βραχὺς δ᾽ ἔσται [χρόνος 7᾽ σχέψασϑε, δὲ ἀκούσαντες, κἀν 

ὑμῖν ἀρέσκῃ; χρήσασϑε. καὶ βυυηειδιν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 

5 καὶ δικαίαν ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν τοῦ λύγου, καὶ οὐδὲ τὰ πάν- 

τα ἐρῶ. ἡγοῦμαι γὰρ, ἐξαπατν μὲν εἶναι βουλομένου σκοπεῖν, 

ὅντιν᾽ ὑμᾶς τρύπον τοὺς ἀκούοντας καὶ τὰ τοῦ πράγματος δυσ- 
χερὴῆ τῷ λόγῳ συγκρύψηται, ἁπλῶς δὲ πεπεικότος αὑτὸν ὑμῖν 

10 προσφέφεσϑαι τοῦτο πρόπον εἶναι, εἰπεῖν, πότερα ἐγνωκὼς πα- 

φελήλυϑεν, ἕν᾽, ἐὰν μὲν ἀκούσαντες τοῦτο τοὺς μετὰ ταῦτα λό- 

γους βούλοισϑε ἀκούειν, καὶ διδάσκῃ καὶ φράζῃ τὰ κει ὡρ 

αὐτῷ δοκοῦντα, ἂν δ᾽ ἀποδοκιμάσητε, ἀπηλλαγμένος ἦ καὺ 

15. μήτε ὑμῖν ἐνοχλῇ μήτε αὑτὸν κόπτῃ. ἐγὼ δὲ τοῦτο πρῶτον ἐρῶ. 

ἐμοὶ δοκεῖ Μιτυληναίων ὁ δῆμος ἠδικῆσϑαι, καὶ δίκην ὑμῖν 
ὑπὲρ αὐτοῦ προσήκειν λαβεῖν, καὶ ὅπως λήψεσϑε ἔχω λέγειν, 
ἐπειδὰν, ὡς ἠδίκηνται καὶ ὑμῖν προσήκει βοηϑεῖν, ἐπιδείξω. 

20 Πρῶτον μὲν οὐ πάνυ ϑαυμαστόν ἔστιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 

ναῖοι, τὸ μὴ δαδίους τοῖς συμβουλεύειν βουλομένοις εἶναι τοὺς 
λόγους. ὅταν γὰρ τὰ πράγματα ἔχῃ φαύλως, περὶ ὧν δεῖ σκο- 
πεῖν, δυσγερεῖς ἀνάγκη περὶ αὐτῶν εἶναι καὶ τὰς συμβουλίας. 

45 εἶ μὲν οὖν ἐκ τοῦ μὴ ἐϑέλειν ἀκούειν ἐλπὶς ταῦτα γενέσϑαν 

βελτίω, τοῦτο χρὴ πράττειν" εἰ δὲ χείρω μὲν ἅπαντα, βέλτιον 
ὃ᾽ οὐδὲν ἐκ τούτων γενήσεται, τί δεῖ πρὸς τὸ φαυλότατον ἐλὶ- 
ϑεῖν ἐάσαντας ἐκ πλείονος ἢ) νῦν καὶ χαλεπωτέρου σώζειν πει- 

1447 ρᾶσϑαι, ἐξὸν ἐκ τῶν παρόντων ἔτι καὶ νῦν ἐπανορϑώσασϑαν 

καὶ προαγαγεῖν ἐπὶ τὸ βέλτιον; τὸ μὲν οὖν ὀργίλως ὑμᾶς ἔχειν 
εἰχός ἐστι ταῦτα πάσχοντας, τὸ δὲ μὴ τοῖς αἰτίοις, ἀλλὰ πᾶ- 

5 σιν ἐφεξῆς ὀργίζεσθαι, τοῦτο οὐκέτι εἰκὸς οὐδ᾽ ὀρϑῶς ἔχον ἐστίν. 
οἵ γὰρ μηδενὸς μὲν αἴτιον τῶν παρεληλυϑότων, τὼ δὲ λοιπὰ πῶς 
ἔσταν βελτίω λέγειν ἔχοντες χάριν, οὐκ ἀπέχϑειαν, κομίσαιντ᾽ 
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δινιωνι δὲ ᾿ 7 ἂν δικαίως παρ᾽ ὑμῶν" οὗς, ἐὼν ἀκαίρως δυσκολαίνητε, ὁ- 
πνεῖν ἀνίστασϑαι ποιήσετε. καίτοι ἔγωγε οὐκ ἀγνοῶ μὲν, ὅτι 

΄ 3 - ᾿᾽.» ᾽ ᾿ Ξ ἸκΝ Ξ Ξν Μ 

πολλάκις οὐ τοῖς αἰτίοις, ἀλλὰ τοῖς ἐμποδὼν οὖσι τοῖς ὀργιζο- 

μένοις ἀηδές τι παϑεῖν συνέβη, ὅμως δ᾽ ἀνέστην συμβουλεύ- 
ΚΖ ᾿ , ΟὟ. 2 » , ᾿ 

σων. πιστεύω γὰρ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, φλαύρου μὲν 

μηδενὸς αἴτιος ὧν εὑρεϑήσεσϑαι, βελτίω δ᾽ ἑτέρων ὑμῖν ἔχειν 
συμβουλεῦσαι. 

᾿, 

Ἰὰ μὲν γεγενημένα, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, τοιαῦτα, οἷα 
πάντες ἀκηκόατε. δεῖ δ᾽ ὑμᾶς μηδὲν ἐκπεπληγμένως δια- 

χεῖσϑαι, λογιζομένους, ὅτι πρὸς μὲν τὰ παρόντα ἀϑύμως 
ἔχειν οὔτε τοῖς πράγμασι συμφέρει οὔϑ᾽ ὑμῶν ἄξιόν ἔστι, τὸ δὲ 
ταῦτ᾽ ἐπανορϑοῦν αὑτοῖς ἡγεῖσθαι προσῆκον καὶ συμφέρον ἅμα 
κα τῆς ὑμετέρας δόξης ἄξιον ὧν ὃν φανείη. χρὴ δὲ τοὺς ὄν- 
τας. οἷον φήσαιτ᾽ ἂν ὑμεῖς εἶναι, ἐν τοῖς δεινοῖς ἑτέρων δια- 

φέροντας φαίνεσϑαι. ἐγὼ δὲ οὐδαμῶς μὲν ἂν ἠβουλόμην ταῦ- 
τὰ συμβῆναι τῇ πόλει οὐδ᾽ ἀτυχεῖν ὑμᾶς οὐδέν" εἰ δ᾽ ἄρα ἔδει 
γενέσϑαν καί τι δαιμόνιον τοῦτ᾽ ἀπένειμεν, ὥσπερ πέπρακται, 
τὰ γεγενημένα λυσιτελεῖν οἴομαι. τὰ μὲν γὰρ τῆς τύχης ὀξείας 
ἔχει τὰς μεταβολὰς καὶ κοινὰς ἀμφοτέροις τὰς παρουσίας, ἃ 

δ᾽ ὧν δι᾿ ἀνδρῶν κακίαν πραχϑῇ, βεβαίους ποιεῖται ἥττας. 

οἴομαι μὲν οὖν, οὐδὲτοὺς κεκρατηκότας ἀγνοεῖν, ὅτι, βουληϑέν- 
τῶν ὑμῶν καὶ παροξυνϑέντων τῷ γεγενημένῳ, οὐ πάνυ πω 

δῆλον, πότερον εὐτύχημα ἢ καὶ τοὐναντίον αὐτοῖς ἐστι τὸ πε- 
“πραγμένον. εἰ δ᾽ ἄρα ἐπῇρκε τὸ πρᾶγμα αὐτοὺς ϑρασύνεσϑαι, 

κῶν τοῦτο πρὸς ὑμῶν ἤδη γίγνοιτο" ὅσῳ γὰρ ἂν μᾶλλον 
'καταφρονήσωσι, τοσούτῳ ϑᾶττον ἁμαρτήσονται. 

Οὔ μοι δοκεῖτε, ὦ ἄνδρες ΡΟΝ περὶ ἡ ἧς οἴεσϑε πόλεως 

“ψυνὺ μόνον βουλεύεσϑαι, ἀλιὰ ὑπὲρ ϑῦθῶν τῶν συμμαχίδων. 

ὅπως γὰρ ἂν περὶ ταύτης γνῶτε, πρὸς ταῦτ᾽ εἰκὸς ἀποβλέπον- 
8 » »Ὕ Ρ , 

τὰς τοὺς ἄλλους καὶ αὑτοὺς τῶν οὐτῶν τεύξεσθαι νομίζειν. 
ο »" -“ , ι -" δ , 2» δ ΄ 

ὥστε δεῖ καὶ τοῦ. βελτίστου καὶ τῆς ὑμετέρας αὐτῶν ἕνεκα δό- 
΄ . : 

ξης σπουδάσαι, ὕπως ἅμα καὶ συμφέροντα. καὶ δίκαια φανή-. 
ΕΝ βουλευόμενοι. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τῶν τοιούτων πραγμάτων 

ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστι τῶν σερατηγῶν" ὧν οἵ πλεῖστοι τῶν παρ᾽ ὑμῶν 

ξαπλεόντων οὐ τοὺς ὑμετέρους φίλους, οὗς διὰ παντὸς τοῦ 
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χρόνου τῶν αὐτῶν κινδύνων ἱμετεσχηκότας παρειλήφασι, ϑερα- 
πεύειν τούτους οἴόνται δεῖν, ἀλλὰ καὶ ἰδίους φίλους ἕχαστος 

ξαυτῷ κατασκευάσας ὑμᾶς ἀξιοῖ τοὺς αὐτῶν κόλακας καὶ ὕμε- 

95 τέρους ἡγεῖσϑαι φίλους" οὗ πᾶν ἔστι τοὐναντίον. οὔτε γὰρ ἐχ-᾿ 
ϑροτέρους οὔτ᾽ ἀναγκαϊοτέρους μᾶλλον ἐχϑροὺς ἂν τούτων εὕ- 
φοιτε᾽ ὕσῳ γὰρ πλείω παραπρουόμενοι πλεονεχτοῦσι, τοσούτῳ 
πλέον ὄφλειν ἡγοῦνται δίκην [δοῦναι]. οὐδεὶς δ᾽ ἂν γένοιτο εὔ- 

144θνους τούτοις, ὑφ᾽ ὧν ἄν τι χακὸν πείσεσϑαν προσδοπᾷ. τοῦ 

μὲν οὖν κατηγορεῖν ἴσως οὐχ ὁ παρῶν καιρός" ἃ δ᾽ ἡγοῦμαι 
συμφέρειν ὑμῖν, ταῦτα συμβουλεύσω. 

6 Οὐδένα, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τῶν πάντων ὑμῶν οὕτως 
οἴομαν χακόνουν εἶναι τῇ πόλει, ὥστε μὴ χαλεπῶς φέρειν μη- 
δὲ λυπεῖσϑαι τοῖς γεγενημένοις. εἰ μὲν τοίνυν ἀγανακτοῦντας 

ἣν ἄπρακτόν τι ποιῆσαι τούτων, τοῦτ᾽ ἂν ἔγωγε παρήνουν 
ἃ Ω " ΕἼ « « - Π 3 μ} » 7) - 3 

ὑμῖν ἅἄπασιν᾽ ἐπειδὴ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι, δεῖ ὃ 

10 ὑπὲρ τῶν λοιπῶν προνοηϑῆναι, ὅπως μὴ ταὐτὰ πείσεσϑε, ὥσ- 
περ, ὦ ἄνδρες ᾿ἡϑηναῖοι, περὶ τῶν νῦν γεγενημένων ἀγανα- 
χτεῖτε, οὕτω χρὴ σπουδάσαι ὑπὲρ τοῦ μὴ πάλιν ταῦτα συμβῆ- 
ψαι καὶ νομίξειν, μηδένα ἔχειν λόγον εἰπεῖν τῶν συμβουλευόν- 

15 τῶν τοιοῦτον, ὃς δυνήσεταν σῶσαν τὰ παρόντα, μηδενὸς ὑμῶν 
ι ’ ᾿ " Ἃ ΄ 3 ᾿ ΄ ς -» 

μηδὲν συναραμένου" οὐ γὰρ ἂν λόγος, ἀλλὰ ϑεὸς τις ὁ τοιοῦ- 
3, δ 4. 5 3 ᾿ » “αὔ ΄ , 2,4 Ἥ 

τος εἴη. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν ἐκεῖϑεν ἤρτη- 
ται, ἐς τοῦ τῆς παραχρῆμα πρὸς ὑμᾶς ἕνεκα χάριτος ἐνίους τῶν 

20 λεγόντων ἐνταυϑοῖ δημηγορεῖν, ὡς οὔτε εἰσφέρειν οὔτε στρατεύε- 
σϑαι δεῖ, πάντα δὲ αὐτόματ᾽ ἔσται. ἔδει μὲν οὖν ταῦϑ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου 
τινὸς ἐξελέγχεσϑαι μετὰ τοῦ λυσιτελοῦντος ἐλέγχου τῇ πόλει. δοκεῖ 

δέ μοι τρόπον τινὰ καὶ νῦν ἀμείνων ἡ τύχη περὶ ὑμᾶς τῶν ἔφε- 
95 στηκότων εἶναι. τὸ μὲν γὰρ ἕχαστα ἀπόλλυσϑαι τῆς τῶν ἐπιμε- 

λουμένων κακίας σημεῖον προσήκει ποιεῖσϑαι, τὸ δὲ μὴ πάλαι 
- 4 ι 

πάντ᾽ ἀπολωλέναι τῆς ὑμετέρας τύχης εὐεργέτημ᾽ ἔγωγε κρίνω. 
ι ΄  ς ’ κ Α ᾿ ᾿Ὶ 9᾿ -" 

ἐν ᾧ τοίνυν ἢ τύχη διεηεβὰν καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἀνέχει, Βδν 

1450 λοιπῶν ἐπιμεληϑητε᾽ εἰ δὲ μὴ, σκοπεῖτε, ὅπως μὴ ἅμα τοὺς 
ζ ΄ » » ε 

ἐφεστῶτας ἑκάστοις ὑμεῖς κρίνετε καὶ τὰ πράγμαϑ᾽ ὑμῶν, ὦ 
" -Ρν 3 -" ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, κχλινεῖ. οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως ταῦτ᾽ ἄνευ μεγά- 

΄ 3 

λου τινὸς στήσεται, μηδενὸς ἀντιλαμβανομένου. 
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Οὐδέν ἔστιν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τοῦτο ἄλογον, τοὺς 5 

ἀεὶ καὶ συνεχῶς ὑπὲρ τῶν ὀλιγαρχιῶν πολιτευομένους καὶ νῦν 

ταῦτα ποιοῦντας ἐξελέγχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μᾶλλον ἂν τις εἰκό- 

τως ϑαυμάσαι, τὸ τοὺς εἰδότας ὑμᾶς ταῦτα πολλάκις ἥδιον 

τούτων ἀκούειν ἢ τῶν ὑπὲρ ὑμῶν λεγόντων. ἴσως μὲν οὖν, ὥσ- 10 
ἄπ. ἀν ΑΕ - Ὡ Ἀ ἡ -- ΄ .- 

περ οὐδ΄ ἰδία ῥδάδιον ἐστιν ἁπαντ ὑρϑῶς πράττειν, οὐτῶς 
"δὲ; “ 3,λ ᾽ δὴ ᾿ ῇ ΞΡ ἊΣ τὸ μὲν οὐδὲ᾽ κοινῇ ,. ἀλλ᾽ οὐ δὴ τὰ μέγιστά γε χρὴ παρορᾷν. μ 

2 

οὖν ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν ἐλάττω" ὅταν δ᾽ ὑπὲρ πολιτείας καὶ σφα- 
» 2 - 3 -Ὕ» ᾽ } 

γῶν καὶ δήμου καταλύσεως εὐχερῶς ἀκούητε, πῶς οὐκ ἔξω χρὴ 15 
- » - " ἕω ΄ τοῦ φρονεῖν ὑμᾶς αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι; οἵ μὲν γὰρ ἄλλον πάντες 

» Ν - ᾽ -" 

ἄνϑρωποι τοῖς ἑτέρων παραδείγμασι χρώμενον μᾶλλον εὐλαβεῖς 
3 ἰκ » ῳ » , αὐτοὶ γίγνονται, ὑμεῖς δὲ οὐδὲ τὰ τοῖς ἄλλοις συμβαίνοντα 

ἀκούοντες φοβηϑῆναι δύνασϑε, ἀλλ᾽ ἃ τοὺς ἰδίᾳ περιμένοντας 20 
2 , » 2 9 ᾿ , - 3 ᾿ αβελτέρους νομίζετε, τοῦτ᾽ αὐτοὶ δημοσίᾳ μοι δοκεῖτε ἀναμένειν 

παϑοντες αἰσϑέσϑαι. 

Οὐδεὶς πώποτε ἴσως ὑμῶν ἐζήτησεν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 
τί δή ποτε οἵ κακῶς πράττοντες ἄμεινον περὶ τῶν πραγμάτων 25 
τῶν εὖ πραττόντων βουλεύονται. ἔστι δ᾽ οὐχ ἑτέρωϑέν ποϑεν 
τοῦτο γιγνόμενον, ἀλλ᾽ ὅτι συμβαίνει τοῖς μὲν μήτε φοβεϊῖσϑαὺ 
μηδὲν μήϑ᾽, ἅ τις ἂν λέγοι δεινὰ, προσήκονϑ᾽ αὑτοῖς ἡγεῖσϑαι, 
τοὺς δὲ πλησίον ὄντας τῶν ἁμαρτημάτων, ὅταν εἷς τὸ κακῶς 

πράττειν ἀφίκωνται, σώφρονας πρὸς τὰ λοιπὰ καὶ μετρίους πα- 1451 
ρθέχει. σπουδαίων τοίνυν ἐστὶν ἀνθρώπων, ὅταν βελτίστῃ τὴ 

παρούσῃ τύχῃ χρῶνται, τότε πλείω τὴν σπουδὴν πρὸς τὸ σω- 
φρονεῖν ἔχειν" οὐδὲν γὰρ οὔτε φυλαττομένοις οὕτω δεινὸν, ὥστ᾽ ὅ 
ἀφύλακτον εἶναι, οὔτε ὀλιγωροῦσιν ἀπροσδόκητον παϑεῖν. λέ- 
γώ δὲ ταῦτα, οὐχ ἵνα τηνάλλως ὑμᾶς δεδίττωμαι, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ 
διὰ τὴν παροῦσαν εὐπραξίαν, ἃ γένοιτ᾽ ἂν, εἰ μὴ προνοήση- 
σϑε τῶν πραγμάτων, δεινὰ, ἀκούοντες καταφρονῆτε, ἀλλ᾽ ἄνευ 10 
τοῦ παϑεῖν, ὥσπερ ἐστὶ προσῆκον, φάσκοντάς γε μηδένων ἀπο- 
λείπεσϑαι τῷ σωφρονεῖν, φυλάξησϑε. 

Οὐχὶ τὸν αὐτὸν εἶναι καιρὸν ὑπείληφα, ὦ ἄνδρες ᾽4ϑη- 
ναῖοι, τοῦ χαρίζεσϑαν καὶ τοῦ τὰ δοκοῦντα μοι βέλτιστα πα- 15 
φαινεῖν ̓  πολλάκις γὰρ δρῶ τὸ χαρίξεσϑαί τι παρὰ γνώμην πλείο- 
να ἀπέχϑειαν ἐνεγκὸν τοῦ τὸ πρῶτον ἐναντιωϑῆναι. εἰ μὲν 
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οὖν ἅπαντες ἐγινώσκετε ταὐτὰ, οὔτ᾽, ἂν ἐμοὶ τὰ δέοντα ἐδοκεῖ- 
20 τε προαιρεῖσϑαι, παρῆλϑον, περίεργον ἡγούμενος τοῖς ἀφ᾽ αὑτῶν 

ἃ χρὴ ποιοῦσν λέγειν, οὔτ᾽, ἂν ἦν τοὐναντίον μᾶλλον γὰρ ἂν 
ἡγησάμην ἕνα ὄντα ἐμαυτὸν ἀγνοεῖν τὰ κράτιστα, ἢ πάντας 
ὑμᾶς" ἐπειδὴ δὲ δρῶ τινὰς ὑμῶν ταὐτὰ μὲν γιγνώσκοντας ἐμοὶ, 

45 τἀναντία δ᾽ ἄλλους, πειράσομαι μετὰ τούτων τοὺς ἑτέρους πεῖ- 
σαι. εἰ μὲν οὖν οἰήσεσϑε δεῖν μὴ ἐθέλειν ἀκούειν, οὐκ ὀρϑῶς 
ποιήσετε᾽ ἂν δ᾽ ἀκούσητε σιωπῇ καὶ τοῦϑ᾽ ὑπομείνητε, δυοῖν 

ἀγαθοῖν ϑάτερον ὑμῖν ὑπάρξει. ἢ γὰρ πεισϑήσεσϑε, ἄν τι δὸ- 
1459 πῶμεν λέγειν συμφέρον, 1) βεβαιότερον περὶ ὧν ἐγνώκατε ἔσε- 

σϑε πεπεισμένοι. ἂν γὰρ, οἷς τι διαμαρτάνει οἰόμεϑ᾽ ἡμεῖς 
ὑμᾶς, ταῦτα μηδενὸς ἄξια φανῇ μετ᾽ ἐλέγχου τὰ δεδογμένα 

νῦν ὑμεῖς ἔσεσϑ᾽ ἠρημένοι. ᾿ 

6 Βουλοίμην ἂν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, περὶ ὧν εὐδοκίμηκε 
λέγων παρ᾽ ὑμῖν ὃ δεῖνα, ἐπὶ τῶν ἔργων τῶν πραττομένων ἴσον 
αὐτῷ τὸν ἔπαινον γενέσϑαν" οὔτε γὰρ τοὐτῷ κακόνους εἰμὶ μὰ 
τοὺς ϑεοὺς, ὑμῖν τε ἀγαϑὸν βούλομαι ἂν γενέσϑαι. ἀλλ᾽ δρᾶ- 

10 τε, ὦ ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι, μὴ κεχωρισμένον ἢ λόγον εἰπεῖν εὖ 
καὶ προελέσϑαν πράγματα συμφέροντα, καὶ τὸ μὲν δήτορος ἔργον 
ἢ. τὸ δὲ νοῦν ἔχοντος ἀνθρώπου. ὑμεῖς τοίνυν οἱ πολλοὶ καὶ 

μάλισϑ᾽ οἱ πρεσβύτατοι λέγειν μὲν οὐκ ὀφείλετε ὁμοίως δύνα- 
15 σϑαι τοῖς δεινοτάτοις, (τῶν γὰρ εἰϑισμένων τοῦτο τὸ πραϑὴ 

νοῦν δ᾽ ἔχειν ὀφείλετε ὁμοίως. καὶ μᾶλλον τούτων αἵ γὼρ ἐμ- 
σειρίαν καὶ τὸ πολλὰ ἐαιβραρἐνδρ τοῦτ᾽ ἐμποιοῦσι. μὴ τοίνυν, ὦ 

ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, φανῆτε ἀγνοοῦντες ἐν τῷ παρόντι νῦν, ὅτι αἵ 
90 διὰ τῶν λόγων ἀνδρίαν καὶ ϑρασύτητες, ἐὰν μὴ μεϑ᾽ ὑπαρχού- 

σης ὦσι παρασκευῆς καὶ ῥώμης, ἀκοῦσαι μέν εἶσιν ἡδεῖαι, 

πράττειν δ᾽ ἐπικίνδυνοι. αὐτίκα γὰρ τὸ μὴ ἐπιτρέπειν τοῖς ἀδὲ- 
κοῦσιν ὁρᾶτε ὡς καλὸν τὸ ῥῆμα. ἀποβλέψατε δὴ πρῶτον πρὸς 

25 τὸ ἔργον αὐτό. δεῖ κρατῆσαν μαχομένους τῶν ἐχϑρῶν τοὺς τὴν 
τοῦ δήματος τούτου σεμνότητα ἔργῳ ληψομένους. εἰπεῖν μὲν γὰρ, 
ὦ ἄνδρες ̓ Αϑηναῖοι, πάντα πέφυκε ὅάδιον, πρᾶξαι δ᾽ οὐχ ἅπαντα" 
οὐ γὰρ ἴσος πόνος καὶ ἵδρῶς πρό τε τοῦ λέγειν καὶ πρὸ τοῦ πράτ- 

1458 τειν ἐστίν. ἐγὼ δ᾽ οὐ χείρους. ὑμᾶς ἡγοῦμαν φύσει Θηβαίων, 
καὶ γὰρ ἂν μαινοίμην, ἀλλ᾽ ἀπαρασκευοτέρους. φημὶ δὴ δεῖν 
τοῦ παρασκευάζεσθαι νῦν ποιεῖσϑαν τὴν ἀρχὴν, ἐπειδὴ τέως 
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ἠμελεῖτε τοῦ διαγωνίξεσϑαι" οὐ γὰρ ἀντιλέγω τὸ ὅλον, ἀλλ᾽ 5 
ὑπὲρ τοῦ τρόπου τῆς ἐγχειρήσεως ἐναντιοῦμαι. 

--- ----.-ὄᾧὕο..0.---- 

ἜἍ -" 

“Ὅσην μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πεποίηνται σπουδὴν οἵ 
πρέσβεις κατηγορῆσαι τῆς πόλεως ἡμῶν, ἅπαντες ἑωράκατε πλὴν 

Ω - 3 - 
γὰρ οὐκ ἔχω τίνος εἴπο», τἄλλα πάντα ὑμῖν ἀναϑεῖναι πεπείρανται. 10 

39 5 » , “- ΄ ", 
εἰ μὲν οὖν ἦσαν αὐτῶν ἀληϑεῖς αἵ κατηγορίαι, χάριν γε εἴχετε εἰ- 
κότως ἂν, εἰ πρὸς ὑμᾶς οὕτως ὑμῶν κατηγόρουν, καὶ μὴ πρὸς 
ἄλλους ἐπειδὴ δὲ διαστρέψαντες τἀληϑῆ, καὶ τὰ μὲν παραβαί- 

ς΄ ν, ὅπ Ἃ ΄ , ’ ’ δ ς9 
γοντες, ἀφ᾽ ὧν ἂν μεγάλους ἐπαίνους κομίσαισϑε δικαίως, τὰ δ᾽ 15 

- «- - ΄ αἰτιασάμενον ψευδῆ καὶ οὐ προσήκονθϑ᾽ ὑμῖν, κέχρηνται τῷ λόγῳ, 
πονηροὺς δίκαιον αὐτοὺς, ἐπειδὰν ἐξελεγχϑωῶσι ταῦτα πεποιη- 

, , Ι , , ᾿ - 4 -" Ἢ 
κύτες, νομίζειν. εἰ γὰρ δήτορες δεινοὶ μᾶλλον εἶναν δοκεῖν ἢ 

μετ᾽ ἀληϑείας ἐπιεικεῖς ἄνϑρωποι νομίζεσϑαν προείλοντο, οὐδ᾽ 90 
3 ᾿ 3 , μ. δ " 7 Ν - ᾽ Α τ 

αὐτοὶ καλοκἀγαϑίας ἂν, ὡς ἔοικεν, ἀμφισβητοῖεν. ἔστι μὲν οὖν 
χαλεπὸν τὸ παρ᾽ ὑμῖν ὑπὲρ ὑμῶν ἐροῦντα ἀνεστηκέναι, ὥσπερ 
ῥάδιον τὸ καϑ᾽ ὑμῶν. ἐγὼ ᾿γὰρ μὰ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν οὐδέ ὃν ; μῶν. ἐγὼ 'γὰρ μὰ τὴν ᾿ἀϑηνᾶν οὐδένας τῶ 

ΠῚ Ὡ 3 ΟἸΒΕΓ ω ἄλλων ἀνθρώπων οὕτως οἶμαν τὰ προσόντα αὑτοῖς ἀκοῦσαι νου- 95 

ϑετουμένους, ὡς ὑμεῖς τὰ μὴ προσόντα κακῶς ἀκούοντες. οὐ 
) 3 ’ , Ἢ [νὴ ιν - ΄ 

μὴν οὐδὲ τυύτους ϑρασέως ἂν οὕτως ἡγοῦμαν ψεύδεσθαι, εἰ 

μὴ συνήδεσαν ταῦτα καὶ πρόδηλον ἦν, ὅτι δεινότατον πάντων 
Ἑ » 3 ΓῚ [2 » ΒΟ δὰ Π ε 
ὑμεῖς ἐστε ἀκούειν ὅ τι ἄν τις καϑ' ὑμῶν λέγῃ. εἰ μὲν οὖν 

- 3 - “- ’ 

ταύτης τῆς εὐηϑείας δίχην ὑμᾶς δεῖ διδόναι, λόγους οὐ προση- 148 
κοντας κατὰ τῆς πόλεως ἀχούειν τοῦτ᾽ ὧν εἴη" εἰ δ᾽ ὑπὲρ τῶν 
, ἢ - "» - 

ἀληϑῶν εἴ τι δίκαιον ῥητέον, ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐγὼ παρελήλυϑα, πι- 
᾽ ᾽ » » » στεύων οὐκ αὐτὸς ἀξίως τῶν ὑμῖν πεπραγμένων εἰπεῖν δυνή- 5 

σεσϑαι, ἀλλὰ τὰ πραγματα, ὅπως ἄν τις εἴπῃ, δίκαια φανεῖσϑαι. 
, » "» δι μὰ ν᾿ “δὰ ᾽ - ᾿" ᾽ " 

βουλοίμην δ᾽ ἂν υμᾶς, ὠ ἄνδρες ᾿“ϑηναῖοι, ἴσους ἀκροατὰς 
ἰν - ΠἸΑ͂Ὸ »" - 
ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν γενέσϑαι, καὶ μὴ τῷ προσῆχϑαι τοὺς λύγους 

ἐπαινέσαι τοὺς τούτων φιλονεικεῖν. οὐ γὰρ ἂν ὑμετέραν κακίαν 1ὸ 
3 35 

οὐδεὶς ἔτει κρίναι, εἰ λέγοντός τινος εὖ παρεκρούσϑητε, ἀλλὰ 
- ,ὔ δι 

τῶν ἐπὶ τούτῳ σπουδὴν ποιησαμένων, ὕπως ὑμᾶς ἐξαπατήσωσιν- 

Οἶμαν πάντας ἂν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, φῆσαι, ἃ 
βέλτιστα ἕκαστος ἡγεῖται τῇ πόλει, βούλεσϑαι ταῦτα πραχϑῆναι- 15 
συμβαίνει δέ γε μὴ κατὰ ταὐτὸ κεκρίσϑαι παρὰ πᾶσι τὸ βέλτι- 
στον᾽ οὐ γὰρ ἂν ὑμῶν οἵ μὲν λέγειν, οἵ δὲ μὴ λέγειν ἐκέλευον. 
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ι « Ὁ» ᾿ «ψτἷῷ ΄ 5 ἃ 3 ν 
πρὸς μὲν τοίνυν τοὺς ὑπειληφότας ταὐτὰ συμφέρειν οὐδενὸς 
δεῖ λόγου τῷ μέλλοντι λέγειν" πεπεισμένοι γὰρ ὑπάρχουσι" πρὸς 

20 δὲ τοὺς τἀναντία συμφέρειν ἡγουμένους βραχέα εἰπεῖν βούλομαι. 
᾿ , " Ὕ 3 ΄ 3 ᾿ ΄ » κι - 

μὴ ϑέλουσι μὲν οὖν ἀπουειν οὐκ ἔνν δήπου μαϑεῖν οὐδὲν μᾶλ- 

λον, ἢ σιωπῶσι μηδενὸς λέγοντος, ἀκούσασι δὲ δυοῖν ἀγαϑοῖν 
3 λῶν ἐδῶ τ 

οὔὖχ ἔνν ϑατέρου διαμαρτεῖν ἢ γὰρ πεισϑέντες πάντες καὶ ταὐτὰ. 
΄ ΄ τ » 

25 ἐγνωκότες ποινύτερον βουλεύσεσϑε, οὐ μεῖζον εἰς τὰ παρόντα 

οὐδὲν ἂν γένοιτο ἀγαθὸν, ἢ, μὴ δυνηϑέντος τοῦ λέγοντος. 

διδάξαι, βεβαιότερον τοῖς ἐγνωσμένοις πιστεύσετε. χωρὶς δὲ. 
Μ , 

τούτων οὐδὲ καλὴν ὑποψίαν ἔχει, ἥκειν μὲν εἰς τὴν ἐχκλησίαν 
1458 ὡς ἐκ τῶν δηϑησομένων τὸ κράτιστον ἐλέσϑαι δέον, φανῆναι 

δὲ, πρὶν ἐκ τῶν λόγων δοκιμάσαι, παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς τι πεπει-, 

σμένους, καὶ τοῦϑ᾽ οὕτως ἰσχυρὸν, ὥστε μηδ᾽ ἐϑέλειν παρὰ 
ταῦτ᾽ ἀκούειν. 

5 τ ΕΣ - » “ἷ᾿ - 
6 Ἴσως ὀχληρὸς, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τισὶν ὑμῶν εἶναι δοχῶ 

’ “9 » ι οὐ 3ὲ 3 - ΒΕ ΓΤῚ 3 - - 

σπολλάχις λέγων περὶ τῶν αὐτῶν ἀεί. αλλ᾽ ἐὰν ὀρϑῶς σκοπῆτε, 
3 ὄν , (Α , Ἥ ΕΣ ) Φ Ὁ 3.).4.» 

οὐκ ἐγὼ φανήσομαν τουτου δίκαιος ὧν ἔχειν τὴν αἰτίαν, ἀλλ 

οἵ μὴ πειϑόμενοι τοῖς ὑμετέροις ψηφίσμασιν. εἰ γὰρ ἐκεῖνοι 
10 τὸ πρῶτον ἐποίησαν, ἃ ὑμεῖς προσετάξατε, οὐδὲν ἂν τὸ. δεύ- 

- 9. 53 - 

τερον ἡμᾶς ἔδει λέγειν, οὐδ᾽, εἰ τὸ δεύτερον, αὖϑις" νῦν δ᾽, 
2 » -“ 

ὅσῳ πλεονάκις τὰ προσήκονθ᾽ ὑμῖν ὑμεῖς ἐψηφίσασϑε, τοσούτῳ 
μοι δοκοῦσιν ἧττον ἐκεῖνον παρεσχευάσθϑαν ποιεῖν. πρότερον 

« 3 ΕΣ κ ᾿ Α Ι] "» 4 ’ 3 “᾿ 

15 μὲν οὖν ἔγωγε μὰ τοὺς ϑεοὺῦς οὐκ ἤδειν, πρὸς τί ποτ΄ εἴη 

τοῦτ᾽ εἰρημένον, ᾿Δρχὴ ἄνδρα δείκνυσι, νῦν δὲ κἀν ἄλλον μὸν 
δυκῶ διδάξαι. οὗ γὰρ ἄρχοντες ἤ τινες αὐτῶν, ἵνα μὴ πάντας. 

λέγω, τῶν μὲν ὑμετέρων ψηφισμάτων ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ μικρύτατον 
" Ω ᾿ 4 , 4 Ξ Φ. ἀ “ὦ -»" 

20 φροντίζουσιν, ὁπῶς δὲ λήψονται. εἰ μὲν οὖν ἐνῆν δοῦναι, 

δικαίως ἂν αὐτὸ τοῦτό μοί τις ἐπέπληξεν, εἰ διὰ μικρὸν ἀνά- 
2 “- δ» ρ ΄ - ι 2 2 : ’ ΜΕΥ λώμα ἐνοχλεῖν ὑμῖν ῃρούμην᾽ νῦν δὲ οὐκ ἔνι, καϑάπερ οὐδὲ 

τούτους λέληϑεν. εἰ δ᾽ ὑπὲρ ὧν ὑμῖν λειτουργεῖν δεῖ προσϑή- 
φ5 σειν αὑτοῖς οἴονταί με, ληροῦσι. καὶ ταῦτα ᾿σὼς βούλονται,͵ 3 ᾽ 

ἃ καὶ προσδοκῶσιν" ἐγὼ δ᾽ οὐ ποιήσω ταῦτα. ἀλλ᾽ ἐὰν. μὲν 
δῶσι, παϑέϊξω τὴν. ναῦν καὶ τὰ προσήκοντα ποιήσω" εἶ δὲ μὴ 

τοὺς αἰτίους ὑμῖν ἀποφανῶ. 



ΠΡΟΟΙΜΙΑ͂ ΔΗΜΗΓΟΡΙΚΆΑ. 483 
3, τ -» ᾽ - 3 2 ᾿ » 

Οὐδένα ἂν εὖ φρονοῦντα ἀντειπεῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 
Ἔ ο ᾷ ,» ’, ων, “εν 

ψΨψομίζω, ὡς οὐχ ἁπάντων ἄριστόν ἐστι τῇ πόλει, μάλιστα μὲν 1450 
- ἄν. ΝΑ , ν Ἂ 

ἐξ ἀρχῆς μηδὲν ἀσύμφορον πράττειν, εἰ δὲ μὴ, παρεῖναν εὐθὺς 

τοὺς ἐναντιωσομένους. δεῖ μέντοι τούτῳ προσεῖναι καὶ ϑέλοντας 
-" ᾽ -ε 

ἀκούειν ὑμᾶς καὶ διδάσκεσθαι" οὐδὲν γὰρ πλέον εἶναι τὸν ἐροῦν- 
᾿ ᾽ “᾿ ι ᾿ 3 , ᾽ν ᾿ 4.πὶὶ 

τὰ τὰ βέλτιστα, ἂν μὴ τοὺς ἀκουσομένους ἔχῃ. οὐ μὴν οὐδὲ 5 
ω 5 Π κ᾿ -ὟὝΎΡ» ν .᾽ 3 » - - “ 

ἐκεῖνο ἀλυσιτελὲς μετὰ ταῦτ ἂν φανείη, ὁ6σ ἂν τις υμᾶς ἢ 
᾽ 

διὰ καιρὸν ἢ δι’ ὥραν ἡμέρας ἢ δι᾿ ἄλλην τινὰ αἰτίαν παρα- 
, » 3 ὧν Α ’ Ψ - 3 - » ᾽ ,ὔ 

χρούσηται, ταῦϑ' ὁταν ποτὲ βούλησϑε ὑμῶν αὐτῶν ὄντες ἀκού- 
Ξ5 ᾿ 2 , ΄ ο, δὰ ὲν ο ᾿ δ εἰν, εἶναι τὸν ἐξετάσοντα πάλιν, ἵνα, ἐὰν μὲν, ὡς φασὶν οἵ 10 

- ΄ δ 

τότε πείσαντες, φανῇ, προθυμότερον πράττητε, ὡς ἔλεγχον δὲ- 
᾽ ν᾽ - - , 

δωκότα, ἐὰν δ᾽ ἄρα μὴ τοιαῦτα εὑρεϑῆ, «ον ποῤῥωτέρω προ- 
» . Ἥ ᾿ ᾿ - - 

ελϑεῖν, ἐπίσχητε. καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ τοῖς τοῦ κρατίστου 
» Β᾿ 

διαμαρτοῦσι τὸ χείριστον ἀνάγκη πράττειν εἴη, καὶ μὴ, τὸ δεύ- 15 

τερον ἐκ τῶν λοιπῶν, ἐξείη μεταβουλεύσασϑαι. τοὺς μὲν οὖν 
- Α 3 

ἄλλους ἅπαντας ἔγωγε ὁρῶ την ἀειλογίαν προτεινομένους, ὅταν 
᾿ ,᾿ [ὰ - - τ 2 8 

τι πιστεύωσι δικαίως αὑτοῖς πεπρᾶχϑαν" οὗτοι δ᾽ αὖ τοὐναντίον 
“ τ ο - 2 

ἐγκαλοῦσιν, εἰ περὶ ὧν ἡμάρτετε νῦν ἀναϑέσϑαι βούλεσϑε, τὴν 90 
’ -" -» -» 

ἀπάτην κυριωτέραν οἰύμενον δεῖν εἶναν τῆς μετὰ τοῦ χρύνου 
35 Οὐ ἈΕῚ βασάνου. τὴν μὲν οὖν τούτων σπουδὴν οὐδ᾽ ὑμῶν ἴσως ἀγνο- 

- -» ᾽ - ΄ , ᾿ 

οὔσιν οἱ πολλοί δεῖ δ᾽ ὑπὲρ τῶν πραγμάτων, ἐπειδήπερ γέγονε 

λόγου τυχεῖν, ἅ τις ἡγεῖται κράτιστα, λέγειν. 25 

Ὁ τι μὲν μέλλει συνοίσειν πάσῃ τῇ πόλει, τοῦτο καὶ λέγειν 
"» , φιν 3 - 4 ὦ ὦ δ, " 

εὔχομαι πᾶντας, ὦ ἄνδρες Δ4ϑηναῖοι, καὶ ὑμῶς ἐλέσϑαι. ἐγὼ 
“- . τ 

δ᾽ οὖν, ἃ πεπεικὼς ἐμαυτὸν τυγχάνω μάλιστα συμφέρειν ὑμῖν, 
ταῦτ᾽ ἐρῶ, δεηϑεὶς ὑμῶν τοσοῦτον, μήτε τοὺς ἐξιέναι κελεύον- 1457 
τὰς ὑμᾶς διὰ τοῦτο νομίζειν ἀνδρείους, μήτε τοὺς ἀντιλέγειν 

-» »" Ἂ 

ἐπιχειροῦντας διὰ τοῦτο κακούς, οὐ γὰρ ὃ αὐτὸς ἔλεγχος, ὦ 
» ᾽ - - , ι " “ ι 
ἄνδρες Δϑηναῖοι, τῶν τε λύγων καὶ τῶν πραγμάτων ἐστὶν, 5 

ἀλλὰ δεῖ νῦν εὖ λευμέ "μῶ Ἶ ὅτε δὲ, ἃ Ὁ βεβουλευμένους ὑμῶς φανῆται, τότε δὲ, ἂν 
" -» - ᾽ »γὦ σ 3 

ἄρα ταῦτα δοκῇ, τὰ τῆς ἀνδρείας ἀποδείξασθαι. ἡ μὲν οὖν 
δ ’ Ἁ 3 [4 , [} ᾽, 

ὑμετέρα προϑυμία παντὸς ἀξία καὶ τοιαύτη πάρεστιν, οἵαν ἂν 

τις εὔξαιτο εὔνους ὧν τῇ πόλει" νῦν δ᾽ ὅσῳ τυγχάνει σπου- 10 
δαιοτέρα, τοσούτῳ δεῖ μᾶλλον προϊδεῖν, ὕπως εἰς δέον κατα- 
χρήσεσϑε αὐτῇ. οὐδενὸς γὰρ εὐδοκιμεῖ πράγματος ἡ προαίρεσις, 
ἂν μὴ καὶ τὸ τέλος συμφέρον καὶ καλὸν λάβῃ. ἐγὼ δὲ οἶδά 

Μ᾿" 2Ὰ 3 - 3 ΑΕ 3 ΄ ᾽ , » 
ποτε, ὦ ἄνδρες Αϑηναῖοι, παρ υμῖν ἀκούσας ἀνδρος οὔτε 

)εποοίθ, Το. 11 Ἐ, 6 
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15 ἀνοήτου δοκοῦντος εἶναι οὔτ᾽ ἀπείρου πολέμου, ᾿Ιφικράτους 
λέγω, ὃς ἔφη δεῖν οὕτω προαιρεῖσϑαν κινδυνεύειν τὸν στρατηγὸν, 
ὅπως μὴ τὰ ἢ τὰ γενήσεται, ἀλλ᾽ ὅπως τά οὕτω γὰρ εἶπε τῷ 
ϑήματι. ἦν δὲ τοῦτο γνώριμον, ὅτι, ὅπως καλῶς ἀγωνιεῖται, 

90 ἔλεγεν. ἐπειδὼν μὲν τοίνυν ἐξέλθητε, ὃς ἂν ἡγῆται, κύριος 
ὑμῶν ἐστι" νῦν δ᾽ ἕκαστος ὑμῶν αὑτῷ στρατηγεῖ, δεῖ δὴ τὰ 

τοιαῦτα φανῆναι βεβουλευμένους, δι᾿ ὧν πανταχῶς συνοίσει τῇ 

πόλει καὶ μὴ μελλουσῶν ἕνεκ᾽ ἐλπίδων τῆς παρούσης εὐδαιμο- 
25 νίας χεῖρόν τι πονήσετε. 

- 
3 

Οὐδέν᾽ ἂν ὠόμην, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πιστεύοντα τοῖς 
πεπραγμένοις ἐγκαλέσαι τοῖς καϑιστᾶσιν εἰς λόγον ταῦτα" ὅσῳ 
γὰρ ἂν πλεονάκις ἐξετάζῃ τις αὐτὰ, ἀνάγκη τοὺς τούτων αἰτίους 

1458 εὐδοκιμεῖν. οὐ μὴν ἀλλά μοι δοκοῦσιν αὐτοὶ φανερὸν καϑι- 
στάναι οὐκ ἐπὶ τῷ τῇ πόλει συμφέροντι πράξαντες. οὗ γοῦν 

ἐξελέγχεσϑαι μέλλοντες, ἂν πάλιν εἰς λόγον ἔλϑωσι, φεύγουσι 

5 καὶ δεινὰ ποιεῖν ἡμᾶς φασί. καίτοι ὅταν τοὺς ἐξελέγχειν βου- 
λομένους δεινὰ ποιεῖν αἰτιᾶσϑε, τί ἡμεῖς τοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς 
ἐξηπατηκύτας τηνικαῦτα λέγωμεν ; 

5 Ψ' φΦ-- -" - 

Ἣν μὲν οὖν δίκαιον, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τὴν ἴσην ἐλϑεῖν 
10 παρ᾽ ὑμῶν ὀργὴν τοῖς ἐπιχειροῦσιν, ὅσηνπερ τοῖς δυνηϑεῖσιν 

ἐξαπατῆσαι. ὃ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ τούτοις, πεποίηνται καὶ προη- 
γάγονθ᾽ ὑμᾶς, τοῦ δὲ μὴ τέλος ταῦτα ἔχειν ἡ τύχη καὶ τὸ βέλ- 
τιον νῦν ὑμᾶς φρονεῖν, ἢ τ᾽ ἐξήχϑητε ὑπὸ τούτων, γέγονεν 

2 ᾿ 

15 αἰτία. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ οὕτω πόῤῥω νομίζω τὴν πόλιν εἶναι 
- - , [2 " - 

τοῦ δίκην παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν, ὡς ἀγαπητὸν εἶναί 
μοι δοκεῖν, ἂν, ὅπως μὴ πείσεσϑε κακῶς, δυνήσεσϑε φυλάττε- 
σϑαι" τοσαῦται τέχναν καὶ γοητεῖαν καὶ ὅλως ὑπηρεσίαν τινές 

90 εἰσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς κατεσχευασμέναι. τῆς μὲν οὖν τούτων κακίας 
᾽ Ν᾽ . -" ἦ ΕῚ , ᾿ ’ ͵ ᾿ 

οὐκ ἂν ἐν τῷ παρόντι τις ἐν δέοντει μάλιστα κατηγορήσειξ 
’ 2 ὥ,. Ὁ ε Φ «νὮ κι , , ᾽ - 

βούλομαι δ΄. ὑπὲρ ὧν ἀνέστην, ἃ νομίζω συμφέροντ᾽ εἰπεῖν. 

Ἢ μὲν οὖν εἰωϑυῖα πάντα τὸν χρύνον βλάπτειν, ὦ ἄν- 
95 δρες ᾿4ϑηναῖοι, τὴν πόλιν λοιδορία καὶ ταραχὴ καὶ νυνὶ γέ- 

γονε παρὰ τῶν αὐτῶν ὦνπερ ἀεί. ἄξιον δ᾽ οὐχ οὕτω τούτοις 
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ἐπιτιμῆσαι, ( ἴσως γὰρ ὀργῇ καὶ φιλονεικίᾳ ταῦτα πράττουσι," 

καὶ, τὸ μέγιστον ἁπάντων, ὅτι συμφέρει ταῦτα ποιεῖν αὐτοῖς ,) 
ἀλλ᾽ ὑμῖν, εἰ περὶ κοινῶν, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ιϑηναῖοι, πραγμάτων 

καὶ μεγάλων συνειλεγμένοι, τὰς ἰδίας λοιδορίας ἀκροώμενοι 1459 

κάϑησϑε, καὶ οὐ δύνασϑε πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς λογίσασϑαι τοῦϑ᾽, 
ὅτι αἵ τῶν δητύρων ἁπάντων ἄνευ κρίσεως πρὸς ἀλλήλους λοι- 
δορίαι, ὡς ἂν ἀλλήλους ἐξελέγξωσιν, ὑμᾶς τὰς εὐθύνας διδόναι 9 

ποιοῦσι. πλὴν γὰρ ὀλίγων ἴσως, ἵνα μὴ πάντας εἴπω ,: οὐδεὶς 

αὐτῶν ϑάτερος ϑατέρῳ λοιδορεῖται, ἵνα βέλτιόν τι τῶν ὑμετέ- 

ρῶν γίγνηται, (πολλοῦ γε καὶ δεῖ,) ἀλλ᾽ ἵνα, ἃ τὸν δεῖνά 
φασι ποιοῦντα ἀνέδην δεινότατ᾽ ἀνθρώπων ποιεῖν, ταῦτ᾽ αὐ- 10 
τὸς μετὰ πλείονος ἡσυχίας διαπράττηται. ὅτι δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ 

ἔχει, “μὴ ἐμοὶ πιστεύσητε, ἀλλ᾿ ἐν βραχεῖ λογίσασϑε. ἔστιν ὅπου 
τις ἀναστὰς εἶπε παρ᾽ ὑμῖν πώποτε Βουλύμενός τι λαβεῖν τῶν 
ὑμετέρων προελήλυϑα, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν, 15 
οὐδεὶς δήπου, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ δι᾿ ὑμᾶς, καὶ ταύτας τὰς 
προφάσεις λέγουσι. φέρε δι σχέψασϑε, τί δή ποτε, ὦ ἄνδρες 
᾿Αϑηναῖοι, ὑπὲρ ὧν ἅπαντες “λέγ ουσιν, οὐδὲν γυνη,» τοῖς ὅλοις 

νῦν ἢ πρύτερον πράττετε, οὗτοι δ᾽ οἱ πάνϑ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, ὑπὲρ 20 
αὑτῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν πώποτ εἰρηκὼς ἐκ πτωχῶν πλούσιοι γε- 

γόνασιν. ὅτι φασὶ μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, φιλεῖν ὑμᾶς, φι- 

λοῦσι δ᾽ οὐχ ὑμῶς, ἀλλ᾽ αὐτοὺς, καὶ γελάσαι καὶ ϑορυβῆσαι 
καί ποτ᾽ ἐλπίσαι μετέδωπαν ὑμῖν, λαβεῖν δὲ ἢ κτήσασϑαι τῇ 25 

"σρόλεν χυρίως ἀγαθὸν οὐδὲν ἂν βούλοιντο. ἡ γὰρ ἂν ἡμέρᾳ 

τῆς λίαν ἀῤῥωστίας ἀπαλλαγῆτε, ταύτῃ τούτους οὐδ᾽ ὁρῶντες 

ἀνέξεσϑε. νῦν δὲ δραγμῇ καὶ χοὶ καὶ τέτταρσιν ὀβολοῖς ὥσπερ 

ἀσϑενοῦντα τὸν δῆμον διάγουσιν, ὁμοιότατα, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 1460 

ναῖοι, τοῖς παρὰ τῶν ἰατρῶν σιτίοις διδόντες ὑμῖν καὶ γὰρ 
ἐχεῖνα οὔτ᾽ ἰσχὺν ἐντίϑησιν οὔτε ἀποθνήσκειν ἐᾷ, καὶ ταῦτα 
οὔτ᾽ ἀπογνόντας ἄλλο τι μεῖζον πράττειν ἐᾷ οὔτε αὐτὰ ἐξαρ- 5 
κεῖν δύναται. 

- Καὶ δίκαιον, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ καλὸν καὶ. σπου" 
δαῖον, ὅπερ ὑμεῖς εἰώϑατε, καὶ ἡμᾶς προνοεῖν, ὅπως τὰ πρὸς 
ὺ ον Ε »" δι, δ Α 3 δ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 10 

τοὺς ϑεοὺς εὐσεβῶς ἕξει. ἡ μὲν οὖν ἡμετέρα γέγονεν ἐπιμέ- 
λεια ὑμῖν εἰς δέον" καὶ γὰρ ἐθύσὰμὲν τῷ 4ιὶ τῷ σωτῆρι καὶ 
τῇ ᾿᾿ϑηνᾷ καὶ τῇ Νίκη, καὶ γέγονε καλὰ καὶ σωτήρια, ταῦϑ᾽ 

ὑμῖν τὰ ἱερά" ἐϑύσαμεν δὲ καὶ τῇ Πειϑοῖ καὶ τῇ Μητροὶ τῶν 
Ἐῤῳ 2 



486 ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ 

15 ϑεῶν καὶ τῷ ᾿Δἀπόλλωνι, καὶ ἐκολλιεροῦμεν καὶ ταῦτα" ἦν δ᾽ 
ὑμῖν χαὶ τὰ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς υϑέσεν ἱερὰ ἀσφαλῆ καὶ βέ- 

βαια καὶ καλὰ καὶ σωτήρια: δέχεσϑε οὖν παρὰ τῶν ϑεῶν δι 

δόντων τἀγαϑά. 

;πτ- παεστντε τιτιε----.----- --- ----ὦ 

30 Ἣν τις. ὡς ἔοικε, χφόνος παρ᾽ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, 

ὅτε ἐπηνάγκαξεν ὁ δῆμος, ὃν ἂν ἄνϑρωπον ἴδοι σώφρονα καὶ 

χρηστὸν, πράττειν τὰ κοινὰ καὶ ἄρχειν, οὐ σπάνει τῶν τοῦτο 

βουλομένων. ποιεῖν᾽ πάντα γὰρ τἄλλα εὐτυχῆ τὴν πόλιν μόα, 

25 ἕν οὐδέποτ᾽ εὐτυχῆσαν τοῦτο νομίζω', ἐπιλείπειν αὐτὴν τοὺς τὰ 

κοινὰ καρποῦσϑαι βουλομένους" ἀλλ᾽ ὅραμα τοῦτο ἐποιεῖτο ὅ 

δῆμος αὑτοῦ καλὸν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, καὶ λυσιτελὲς τῇ πό- 

λει. οἵ τε γὰρ συνεχεῖς οἵδε παραζευγνύμενον σφίσιν ἐξ ἰδίων 

1461 σπουδαίων καὶ δικαίων ἀνδρῶν εὐλαβεστέρους αὑτοὺς παρεῖχον, 

οἵ τε χρηστοὶ μὲν ὑμῶν καὶ δικαίως ἄρχοντες, μὴ πάνυ δ᾽ 
οἷοί τ᾿ ἐνοχλεῖν καὶ παραγγέλλειν οὐκ ἀπηλαύνοντο τῶν τιμῶν. 

5 νῦν δὲ παντάπασι τὸν αὐτὸν τρύπον, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ὅν- 

περ τοὺς ἱερεῖς, οὕτω καϑίστατε καὶ τοὺς ἄρχοντας" εἶτα ϑαυ- 

μάξετε, ἐπειδὰν ὁ δεῖνα εὐδαίμων καὶ ὃ δεῖνα ὑμῖν ἧ συνεχῶς 

πολλὰ λαμβάνων, οἵ δ᾽ ἄλλοι περιΐητε τὰ τούτων ἀγαϑὰ ζη- 

10 λοῦντες. δεινότατοι γὼρ ἔστ᾽ ἀφελέσϑαι μὲν ὅσα ὑμῖν ὑπάρχει, 

καὶ νόμους περὶ τούτων ϑεῖναι, ἄν τις ἀστυνομήσῃ δὶς, ἢ τὰ 

τοιαῦτα, στρατηγεῖν δ᾽ ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς ἐᾷν. καὶ τὸ μὲν τοὺς 

᾿ ἐπὶ τῶν πράξεων ὄντας ἴσως ἔχει πρόφασιν, τὸ δὲ τοὺς ἄλλους, 

1 οὲ ποιοῦσιν μὲν οὐδὲν, χώραν δὲ ἀτέλεστον ἔχουσιν αὐτοὶ τετε- 

λεσμένοι, μωρία. ἀλλὰ καὶ ὑμῶν αὐτῶν (εἰσὶ δ᾽ οὐκ ὀλίγοι) 

προσάγειν χρή" ἂν γὰρ ὥσπερ εἰ ξυγὸν ἱστῆτε, πρόεισιν ὃς 

ἂν ἄξιος ἦ τοῦ μετὰ ταῦτα αὐτός. νυΐοῳ ΔῈ 

ἵφ0 Τὸ μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πεπεικότα ξαυτὸν, ἔχειν τι 

συμφέρον εἰπεῖν, ἀνίστασθαι καὶ καλὸν καὶ προσῆκον εἶναί μοι 
"δοκεῖ, τὸ δὲ μὴ βουλομένους ἀκούειν βιάζεσθαι παντελῶς ἔγω- 
γε αἰσχρὸν ἡγοῦμαν εἶναι. οἴομαι δὲ, ἐὼν ἐθελήσητέ μοι πεί- 

425 ϑεσϑαι τήμεθον, καὶ τὰ βέλτιστα μᾶλλον ὑμᾶς ἐλέσϑαι δυνήσε- 
σϑαι καὶ τοὺς τῶν ἀναβαινόντων λόγους βραχεῖς ποιήσειν. τέ 
οὖν συμβουλεύω; πρῶτον μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, περὶ αὐ. 
τῶν ὧν σκοπεῖτε τὸν παριύντα λέγειν ἀξιοῦν. πολλὰ γὰρ ἄλλα 
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τις ὧν περιέλϑοι τῷ λόγῳ καὶ πόλλ᾽ ἂν ἀστεῖα εἴποι, ἄλλως τε 1462 
καὶ ὥσπερ τούτων ἕνιοι δεινῶν ὄντων. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ῥημάτων 
ἥκετε ἀκουσόμενοι, ταῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν χρή εἰ δ᾽ ὑπὲρ 
πραγμάτων αἱρέσεως βουλευσόμενοι, αὐτὰ καϑ᾽ ξαυτὰ παραινῶ. 5 

τὰ πράγματα ὡς μάλιστα κρίνειν, ἀφελόντας ὅσον λύγοι πεφύ- 
χασιν ἐξαπατᾷν. ἕν μὲν οὖν τοῦτο λέγω δεύτερον δὲ, ὅδ τισιν 

ἴσως παφάδοξον ἔσται πρὸς τὸ τοὺς λύγους ἐλάττους εἶναι, σιω- 

πῶντας ἀκούειν, περὶ μὲν γὰρ τοῦ ταῦτα ἢ ἐκεῖνα συμφέρειν, 1ο 
καὶ πότερα δικαιότερα ἂν προέλοιϑ᾽ ἡ πόλις, οὔτ᾽ εἰσὶ λόγοι 

πολλοὶ μὴ βουλομένοις μάτην ἀδολεσχεῖν, οὔτε πάλιν τις ἂν 
αὐτοὺς εἰπεῖν ἔχοι. ὡς δὲ καὶ δίκαιον ἀκούειν, καὶ πρὸς τὸν 
ϑόρυβον ἀποκρίνεσϑαι, καὶ λόγον ἐκ λόγου λέγειν, οὐδεὶς ὅα- 
τις οὐχὶ δύναιτ᾽ ἄν. ἐκ δὲ τοῦ ϑορυβεῖν οὐκ ἀπαλλάττεσϑε λό- 15 

γῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν οὐδὲν εἰς χρείαν ἐπαναγκάξεσϑε ἀκού- 

ξιν. ἡ μὲν οὖν ἐμὴ γνώμη περὶ ὧν βουλεύεσϑε ἥδ᾽ ἐστίν. 

ΔΦΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 
ἘΠ ΥΣΙ ΘΟ ΔΆΝ 

ῳ 

ΒΠΙΣΤΟΑΛΗ ΠΡΩΤΗ͂ 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΟΜΟΝΟΙΑ͂Σ. 

᾿ ̓ να ἀρχομένῳ σπουδαίου λόγου καὶ ἔργου ἀπὸ τῶν ϑεῶν 

ὑπολαμβάνω προσήκειν πρῶτον ἄρχεσϑαι. εὔχομαι δὴ τοῖς ϑεοῖς 
πᾶσι καὶ πάσαις, ὅ τι τῷ δήμῳ τῶν ᾿Αϑηναίων ἄριστόν ἐστι 

᾿ καὶ τοῖς εὐνοοῦσι τῷ δήμῳ καὶ νῦν καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον, 146 

τοῦτ᾽ ἐμοὶ μὲν ἐπὶ νοῦν ἐλϑεῖν γράψαι, τοῖς δ᾽ ἐκκλησιάσασιν 
᾿Δἀϑηναίων ἐλέσϑαι. εὐξάμενος δὲ ταῦτα, τῆς ἀγαϑῆς ἐπινοίας 

ἐλπίδα ἔχων παρὰ τῶν ϑεῶν τάδ᾽ ἐπιστέλλω. 5 



458. ᾿ς ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΈΊΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Τῆι ΒΟΎΛΗΙ ΚΑΙ Τῶι 
ΦΗΜΙ ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. 

- “ “ ᾽ “ Περὶ μὲν τῆς ἐμῆς οἴκαδε ἀφίξεως ἀεὶ νομίζω πᾶσιν ὑμῖν 
2 “ Ῥ ΄ “- οι " Ὁ» » , 
ἔσεσϑαν βουλευσασϑαι' διόπερ νῦν οὐδὲν πεοὶ αὐτῆς γέγραφα" 

- ἢ » 

τὸν δὲ παρόντα καιρὸν ὁρῶν, ἑλομένων μὲν ὑμῶν τὰ δέοντα» 

10 ὕμα δόξαν καὶ σωτηρίαν καὶ ἐλευϑερίαν δυνάμενον χτήσασϑαι- 
᾽ ,͵’ Ρωῳ 3 " ᾿" “ " »-», Ω γ 5 

οὐ μογὸν υμῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασιν δίλησιν, ἀγνοη- 
2 Ξ5 

σάντων δὲ 4] παραπρουσϑέντων, οὐ δάδιον αὖϑις τὸν αὐτὸν. 
-" ’ » - , ο ᾿ 

ἀναλαβεῖν, φήϑην χρῆναι τὴν ἐμαυτοῦ γνώμην ὡς ἔχω περὶ 

15 τούτων εἰς μέσον ϑεῖναι. ἔστι μὲν οὖν ἔργον ἐξ ἐπιστολῆς ἐμ- 
-“ -" - ΄ 39 - - ΓΞ: 

μεῖναι συμβουλῇ" πολλοῖς γὰρ εἰώϑατε ἁπαντᾷν ὑμεῖς πρὸ τοῦ 
ἐν περιμεῖναν μαϑεῖν. λέγοντε μὲν οὖν ἔστιν αἰσϑέσϑαι, τί βούλε- 

, 3 , ᾿ ΄ 

ὅϑε, καὶ διορϑώσασϑαι τἀγνοούμενα ϑάδιον᾽ τὸ δὲ βιβλίον οὐδὲ 
᾿ " “ἃ, ,͵ μι ν ᾿ » 3 ᾿ 

90 μίαν ἔχε! βοήϑειαν τοιαύτην πρὺς τοὺς ϑορυβοῦντας. οὐ μὴν 
ἀλλ᾽, ἐὰν ἐθελήσητε ἀκοῦσαν σιγῇ καὶ περιμείνητε πάντα μα- 

ϑεῖν, οἴομαν, (καὶ σὺν ϑεοῖς εἰρῆσϑαι,) καίπερ βραχέων τῶν 

γεγραμμένων ὄντων, αὐτός τε φανήσεσϑαι μετὰ πάσης εὐνοίας 
95 τὰ δέοντα περὶ ὑμῶν πράττων καὶ τὰ συμφέρονθ᾽ ὑμῖν ἐμφανῆ 

» ἘΡ οἱ, 3 - 

δείξειν. οὐχ ὡς ἀπορούντων δὲ ὑμῶν ῥητόρων, οὐδὲ τῶν ἄνευ 
λογισμοῦ ῥᾳδίως ὃ τι ἂν τύχωσιν ἐρούντων, ἔδοξέ μον; τὴν ἐπι- 

Α͂ ΄ 3 ν 

στολὴν πέμπειν, ἀλλ᾽ ὅσα τυγχάνω δι᾿ ἐμπειρίαν καὶ τὸ παρη- 
, “» δξραὶ ὁ ΣΆ. ὩΣ ΘΙΨΕ , - Η͂ 

1464 κολουϑηκέναι τοῖς πράγμασιν εἰδὼς, ταῦτ ἐβουλήϑην τοῖς μὲν 
᾿Ξ ΄ ᾽ - 

προαιρουμένοις λέγειν ἐμφανῆ ποιήσας ἀφϑόνους ἀφορμὰς ὧν 
δι ὦ » -» . - 

ὑπολαμβάνω. συμφέρειν ὑμῖν δοῦναι, τοῖς δὲ πολλοῖς βαᾳδίαν 
᾿ “ Ὲ ΣΡ “ - Ξ) ι ἘΑυθυ ΝΥ - ἡλαροῦ “ 

τὴν τῶν βελτίστων αἵρεσιν καταστῆσαι. ὧν μὲν οὖν ἕνεκα ἐπῆλ- 
- ᾿ ᾿ ᾽ " ΄ “ὦ “Φὺ Ὁ » - Β΄ δ. δε 5 ἂν 
5 ϑέ μοι τὴν ἐπιστολὴν γράφειν, ταῦτ᾽ ἐστί. δεῖ δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄν- 

δρες ᾿4ϑηναῖοι, πρῶτον μὲν ἁπάντων πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς ὅμό- 
μοιαν εἰς τὸ κοινῇ συμφέρον τῇ πόλει παρασχέσϑαι καὶ τὰς ἐκ 

“- -»" 3 - ῳ 

τῶν πρότερον ἐκκλησιῶν ἀμφισβητήσεις ἐᾶσαι, δεύτερον δὲ πάν- 

10 τὰς ἐκ μιᾶς γνώμης τοῖς δόξασι προϑύμως συναγωνίζεσϑαι, ὡς 
ἃ "2 » 2 3 δ - 

τὸ μηδὲ ἕν μηδ᾽ ἁπλῶς. πράττειν οὐ μόνον ἐστὶν ἀνάξιον ὑμῶν 
Δ 2 Α 3 κ᾿ , ν , , ΕΣ » Α μον ἀγεννὲς, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγίστους κινδυνους ἔχει. «δεῖ δὲ 

" »" δι δ» τι ᾽ δ Ἀ Α ΕἸ , δι ὑα 
μηδὲ ταῦτα λαϑεῖν ὑμᾷς, ἃ καϑ᾽' αὑτὰ μὲν οὐκ ἔστιν αὐτάρκη 

- - -" , » 
15 κατασχεῖν πράγματα, προστεϑέντα δὲ ταῖς δυνάμεσι πολλῷ πάντ 

᾽ Ἐν 2 Ξ ἂν τὰ , 
εὐκατεργαστότερα ὑμῖν ποιήσει. τίνα οὖν ἐστι ταῦτα; ᾿μήτε πό- 

λὲν μηδεμιῷ μήτε τῶν ἐν ἑκάστῃ τῶν πόλεων συνηγωνισμένων 
τοῖς καϑεστηκόσι μηδενὶ μήτε πικραίνεσϑαι μήτε μνησικακεῖν. 
ἐπ ᾿ » ΄ » ρ 3 

40 0 γὰρ τοιοῦτος φόβος τοὺς συνειδότας αὐτοῖς, ὡς ἀναγκαίοις 
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-“Ἤ ΄ , ᾿ , ΄ 

τοῖς συνεστηπόσι, κίνδυνον ἔχουσι πρόδηλον προϑύμους συν- 
« ᾽ » 

ἀγωνιστὰς ποιεῖ, ἀφεϑέντες δὲ τοῦ δέους τούτου πώντες ἠπιώ- 

τεροι γενήσονται" τοῦτο δὲ οὐ σμικρὰν ὠφέλειαν ἔχει. κατὰ μὲν 
δὴ πόλεις τὰ τοιαῦτα εὔηϑες προλέγειν, μᾶλλον δ᾽ οὐδ᾽ ἐν 

δυνατῷ" ὡς δ᾽ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς ὀφϑῆτε χρώμενοι, τοιαύτην καὶ 
κατὰ τῶν ἄλλων προσδοκίαν παραστήσετε ἑκάστοις. φημὶ δὲ χρῆ- 

- , Α͂ ’ 

ναι μήτε πόλει μήτε στρατηγῷ μήτε βήτορι μήτ᾽ ἰδιώτῃ μηδενὶ 

25 

τῶν τὰ πρὸ τοῦ γε δοκούντων συνηγωνίσϑαι τοῖς καϑεστηπόσι 1 460 
, ΄, δὰ , ᾽ 

μήτε μέμφεσϑαν μήτ᾽ ἐπιτιμᾷν μηδένα μηδὲν ὅλως, ἀλλὰ συγ- 

χωρῆσαν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει πεπολιτεῦσϑαν τὰ δέοντα, ἐπει- 
- - , 3 

δήπερ οἱ ϑεοὶ, παλῶς ποιοῦντες, σώσαντες τὴν πόλιν ἀποδε- ς τῇ 
»" δι Ἵ -: « ’ 

δώκασιν ὑμῖν ὅ τι ἂν βούλησϑε ἐξ ἀρχῆς βουλεύσασϑαν, καὶ 
, - Ὃ - , 

νομίζειν, ὥσπερ ἂν ἐν πλοίῳ τῶν μὲν ἱστίῳ, τῶν δὲ κώπαις 
3. , ’ , ᾿" ΠΣ ἃ , "Ὁ ἀποφαινομένων κομίζεσϑαι, λίγεσϑαν μὲν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ἅπαντα 

» ᾿ Δι ᾽ 4 ἐπὶ σωτηρίᾳ, γεγενῆσϑαι δὲ τὴν χρείαν πρὸς τὰ συμβάντα ἀπὸ' 
τῶν ϑεῶν. ἐὰν τοῦτον τὸν τρύπον περὶ τῶν παρεληλυϑύτων 

Ψ' -» -Ὕ 2 
ἐγνωκότες ἦτε, καὶ πιστοὶ πᾶσι γενήσεσϑε, καὶ καλῶν καὶ ἀγα- γένη ᾽ 

-" »ὄ , [ 3 

ϑῶν ἀνδρῶν ἔργα πρόξετε, καὶ τὰ πράγματα ὠφελήσετε οὔ᾽ 
» " - ᾿ κὶ -" 

μικρῶς, καὶ τοὺς ἐναντιωϑέντας ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ μεταγνῶναν 
ποιήσετε πάντας ἢ κομιδῇ τινὰς αὐτοὺς τοὺς αἰτίους καταλει- 

φϑῆναι. μεγαλοψύχως τοίνυν καὶ πολιτικῶς τὰ κοινῃ συμφέ- 

ροντα πράττετε καὶ τῶν ἰδίων μέμνησϑε. παρακαλῶ δ᾽ εἰς ταῦτα 
3 ᾿ ὍΝ ΄ ᾿ 3 ᾽ ᾿ δί 

οὐ τυχὼν αὐτὸς τοιαίτης φιλανϑρωπίας παρ΄ ἐνίων, ἀλλὰ ἀδὲ- 
- » ᾽ ᾽ 

πῶς καὶ στασιαστικῶς εἰς τὴν ἑτέρων χάριν προποϑείς. ἀλλ᾽ οὐ- 

δὲ τὴν ἰδίαν ὀργὴν ἀναπληρῶν τὸ κοινῇ συμφέρον οἴομαν δεῖν 
[Δ ΒΩ ᾿ ν » ,ὔ 

βλάπτειν, οὔτε μίγνυμι τῆς ἰδίας ἔχϑρας εἰς τὰ κοινῇ συμφέ- 
29Ὸ"Ν 3 3 δι τὸ ᾿] Ν - -» 3 

ροντὰ οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἃ τοὺς ἄλλους παρακαλῶ, ταῦτα αὐτὸς 
" ὡς Ἂ φ . ὧ 

οἴομαι δεῖν πρῶτος ποιεῖν. αἴ μὲν οὖν παρασκευαὶ, καὶ ἃ δεῖ 
΄ , ᾿ , 

φυλάξασϑαι, καὶ ἃ πράττων τις ἂν κατ᾿ ἀνϑρώπινον λογισμὸν 
΄ 2 ὺ “; Ἢ 

μάλιστ᾽ ἂν κατορϑοίη, σχεδὸν εἴρηνταί μοι. τοῖς δὲ χαϑ᾽ ἡμέ- 
" » -" ν 2 

ραν ἐπιστατῆσαι, καὶ τοῖς ἐκ τοῦ παραχρῆμα συμβαίνουσιν ὃ9- 

ϑῶς χρῆσϑαι, καὶ γνῶναι τὸν ἑκάστου καιρὸν, καὶ κρῖναι, τί 

τῶν πραγμάτων ἐξ ὁμιλίας δυνατὸν προσαγαγέσϑαι, καὶ τί βίας 
-" » »" Α 

προσδεῖται, τῶν ἐφεστηκύτων στρατηγῶν ἔργον ἐστί. διὸ καὶ 
" Ἵ ἢ , " ΄ ᾿ ᾿ " ΕῚ 

χαλεπωτάτην τάξιν ἔχει τὸ συμβουλεύειν" τὰ γὰρ ὀρϑῶς βου- 
-»" - , 

λευϑέντα καὶ δοκιμασϑέντα σὺν πολλῇ σπουδῇ καὶ πόνῳ πολλᾶ- 
ν ᾿ , ’ » ΄, ΄ » ᾿ κις τῷ τοὺς ἐπιστύντας ἄλλως χρήαασϑαι διελυμανϑη. νῶν μὲν- 
, 3 " 3 

τον πάνϑ᾽ ἕξειν καλῶς ἐλπίζω. καὶ γὰρ εἶ τις ὑπείληφεν εὖ- 
“πον. ἐς “" - ἐκομκι » 

τυχῆ τὸν ᾿“λέξανδοον τῷ πάντα κατορϑοῦν, ἐκεῖνο λογισάσϑω, 

10 

15 

40 

25 
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[7 ΄ Η - ᾿ ΡῈ Δ ΄ 5 
10 ὁτν πραττῶν καὶ πονῶν καὶ τολμῶν, οὐχὶ παϑήμενος, εὐτύχει. 

»"Ἥ ΡΨ τῶ ΄ 3 τ 

νῦν τοίνυν τεϑνεῶτος ἐκείνου, ζητεῖ τινὰς ἡ τύχη, μεθ᾽ ὧν 
2, , ᾿ς δὲ ἐ » , ΄ δ ΄ 3. 
ἔσται. τουτους δὲ ὑμᾶς δεῖ γενέσϑαι, τους τε ἡγεμόνας, δι΄ ὧν, 

ἀνάγκη τὼ πράγματα πράττεσϑαι, ὡς εὐνουστάτους ἐπὶ τὰς 
15 δυνάμεις ἐφίστατε, καὶ ὅ τι ποιεῖν αὐτὸς ἕκαστος ὑμῶν δυνή- 

σεται καὶ βυυλήσεται, τοῦτο πρὸς αὐτὸν εἰπάτω καὶ ὑποσχέσϑω. 
καὶ τοῦϑ᾽ ὅπως μὴ ψεύσεται, μηδ᾽ ἐξηπατῆσϑαι μηδὲ πεισϑῆνανι 

᾿ ΄ 3 , ἰν ; ᾿ τ μὴ 
παραπρουσϑεὶς φήσας ἀναδύσεται. ὡς τὴν ἔνδειαν ὧν ἂν ἐδλ- 

’ ΜΊΩΝ » 2 π΄... ᾿ 3 ΄ 3οκ " 
20 λείπηϑ᾽ υμεῖς οὐχ εὐρήσετε τοὺς ἀναπληρώσοντας, οὐδὲ τὸν 

ΠΝ - ὦ , ἅς δι ασ δ οδ α “ κι , 
αὐτὸν ἔχει κίνδυνον, περὶ ὧν ἐφ΄ υμῖν ἐστιν ὁπῶς ἂν βουλη- 

σϑε πρᾶξαι μεταβουλεύςσϑαι πολλάκις, καὶ περὶ ὧν ἂν ἐνστῇ. 

πόλεμος, ἀλλὰ ἡ περὶ τούτων μετάγνωσις ἧττα τῆς προαιρέσεως 

95 γίγνεται. μὴ δὴ ποιήσητε τοιοῦτο μηδὲν, ἀλλ᾽, ὅδ τι πράξετε, γεν-" 

ναίως καὶ ἑτοίμως ταῖς ψυχαῖς τοῦτο χειροτονεῖτε. κῶν ἅπαξ 

ψηφίσησϑε, τὸν Δία τὸν Δωδωναῖον καὶ τοὺς ἄλλους ϑεοὺς, 
τὰ Α ᾿ ᾿ Α 3 ᾿ " 2 » δ.» ᾿ 

οὐ πολλὰς καὶ καλὰς καὶ ἀγαϑὰς καὶ αληϑεῖς ὑμῖν μαντείας 

1467 ἀνῃρήκασιν, ἡγεμόνας ποιησάμενοι καὶ παρακαλέσαννεε καὶ κατὰ 

τῶν νικητηρίων ἅπασιν αὐτοῖς εὐξάμενοι μετὰ τῆς ἀγαθῆς τύ- 

χης ἐλευϑεροῦτε τοὺς “Ελληνας. εὐτυχεῖτε. 

ΤΙ. 
ΠῈΡΙ ΤῊΣ ΤΊ ΑΣ ΚΘ δ. 

ΗΜΟΣΘΕΝῊΣ ΤΗνΡ ΒΟΥ Ἦ ΚΑΙ δῶμ 

ΔΔΉΜΩῶι ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. 

᾽ ; ᾿ 

ἩΕ  όμιζον μὲν, ἀφ᾽ ὧν ἐπολιτευύμην οὐχ ὕπως μηδὲν ὑμᾶς 
ἀδικῶν τοιαῦτα πείσεσϑαι, ἀλλὰ καὶ μέτρια ἂν ἐ ἐξαμαρτὼν συὺγ- 
γνώμης τεύξεσϑαι. ἐπειδὴ δὲ οὕτω γέγονεν, ἕως μὲν ἑώρων ὑμᾶς, 

5. οὐδεμιᾶς ἀποδείξεως φανερᾶς οὐδ᾽ ἐλέγχου γιγνομένου παρὰ 

τῆς βουλῆς, πρὸς τὰ ταύτης ἀπόῤῥητα "αταψηφιξομένοῦρ, ἁπάν- 
τῶν οὐδὲν ἔλαττον παφαχωρεῖν ὑμᾶς ἡγούμενος, ἢ ἐμαυτὸν 
ἀποστερεῖσϑαι, στέργειν ἡγούμην" τὸ γὰρ οἷς ἂν ἡ βουλή φησι. 

10 τοὺς ὀμωμοκότας δικαστὰς πρδονθησθαι μηδεμιᾶς ἀποδείξεως. 
δηϑείσης, τῆς πολιτείας παραχωρεῖν ἣν" ἐπειδὴ δὲ, χαλῶς ποι- 
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« οὔντες, ἤσϑησϑε τὴν δυναστείαν, ἣν τινες τῶν ἐν τῇ βουλῇ 

κατεσχευάζοντο ξαυτοῖς, καὶ πρὸς τὰς ἀποδείξεις τοὺς ἀγῶνας 
πρίνετε, τὰ δ᾽ ἀπύῤῥητα τούτων ἐπιτιμήσεως ἄξια εὐρήκατε, 15 

οἴομαί με δεῖν, ἐὰν καὶ ὑμῖν βουλομένοις ἡ, τῆς ὁμοίας τυχεῖν 

σωτηρίας τοῖς τῶν ὁμοίων αἰτιῶν τετυχηκόσι, καὶ μὴ μόνος 
δι᾿ αἰτίαν ψευδῆ τῆς πατρίδος παὶ τῶν ὄντων καὶ τῆς τῶν 
οἰκειοτάτων συνηϑείας ἀποστερηϑῆναι. εἰκότως δ᾽ ἂν ὑμῖν, ὦ 90 
ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πέλοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας, οὐ μόνον κατὰ 

τοῦτο, ὅτι οὐδὲν ὑμᾶς ἀδικῶν τοιαῦτα πέπονθα, ἀλλὰ καὶ τῆς 1408 
παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ἕνεκ᾽ εὐδοξίας. μὴ γὰρ, εἶ μηδεὶς , 
ὑμᾶς ἀναμιμνήσκει τοὺς χρύνους μηδὲ τοὺς καιροὺς, ἐν οἷς τὰ 
μέγιστ᾽ ἐγὼ χρήσιμος ἦν τῇ πόλει, τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἀγνο- 6 

εῖν νομίζετε, μηδ᾽ ἐπιλελῆσϑαι τῶν ἐμοὶ πεπραγμέιμρᾳ ὑπὲρ 

ὑμῶν, ἃ ἐγὼ δυοῖν ἕνεχα νῦν ὀκνῶ γράφειν καϑ᾽ ἕχαστον" 
ξνὸς μὲν, τὸν φϑύνον δεδιὼς, πρὸς ὃν οὐδέν ἐστι πὸ δ θὰ 

τἀληϑῆ λέγειν, ἕτέρου δὲ, ὅτι πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐχείνων διὰ 

τὴν τῶν ἄλλων “Ελλήνων κακίαν νῦν πράττειν ἀναγκαξόμεϑα. 10 
ἐν κεφαλαίῳ δὲ τοιαῦτ᾽ ἐστὶν, ἐφ᾽ οἷς ἐξηταζόμην ὑπὲρ ὑμῶν 

ἐγὼ, ὥσϑ᾽ ὑμᾶς μὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ πάντων ξηλοῦσϑαι, ἐμοὶ 
δ᾽ ἐλπίδα τῶν μεγίστων δωρεῶν προσδοκᾶσϑαν παρ᾽ ὑμῶν. τῆς 

δὲ ἀναγκαίας μὲν, ἀγνώμονος δὲ τύχης οὐχ ὡς δίκαιον ἦν, 15 
ἀλλ᾽ ὡς ἐβούλετο κρινάσης τὸν ὑπὲρ τῆς τῶν ᾿ Ελλήνων ἐλευ- 

ϑερίας ἀγῶνα, ὃν ὑμεῖς ἠγωνίσασϑε, οὐδὲ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα 
χρόνοις ἀπέστην τῆς εἰς ὑμᾶς εὐνοίας, οὐδ᾽ ἀντηλλαξάμην ἀντὶ 
ταύτης οὐδὲν, οὐ χάριν, οὐκ ἐλπίδας, οὐ πλοῦτον, οὐ δυνα- 20 
στείαν, οὐκ ἀσφάλειαν. καίτοι πάντα ταῦϑ᾽ ξώρων ὑπάρχον- 

τὰ τοῖς καϑ' ὑμῶν βουλομένοις πολιτεύεσϑαι. ὃ δὲ, πολλῶν 
ὄντων καὶ μεγάλων, ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἐπέρχεταί μοι παῤῥη- 
σιάξεσϑαι, μέγιστον ἡγούμην, οὐκ ὀκνήσω γράψαι πρὸς ὑμᾶς" 95 
ὅτι, ἐν ἅπαντι τῷ αἰῶνι τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων 
δεινοτάτου γεγενημένου Φιλίππου καὶ δι᾿ ὁμιλίας πεῖσαι προσ- 

ἔχειν αὑτῷ τὸν νοῦν, ὡς βούλοιτο, καὶ διαφϑεῖραν χρήμασι 
τοὺς ἐν ἑκάστῃ τῶν “Ἑλληνίδων πόλεων γνωρίμους, ἐγὼ μό-1469 
γος οὐδετέρου τούτων ἡττήϑην, ὃ χαὶ νῦν ὑμῖν φιλοτιμίαν 
φέρει, πολλὰ μὲν ἐντυχὼν Φιλίππῳ καὶ διαλεχϑεὶς, ἐφ᾽ οἷς 
ὑμεῖς ἐπέμπετε πρεσβεύοντά, ἮΣΞ , πολλῶν δ᾽ ἀποσχόμενος χρη- 
μάτων, διδόντος ἐκείνου, ἃ τῶν συνειδύτων ἔτι πολλοὶ μφιψ,; 5 
οὗς τίνα γνώμην ἔχειν περὶ ὑμῶν εἰκὸς, λογίσασϑε. τὸ γὼρ 
ὑμᾶς τῷ τοιούτῳ τοῦτον τὸν τρύπον κεχρῆσϑαν ἐμοὶ μὲν ἂν 
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3 Ξ:ς» “Ὅ 3 δ 
εὖ οἶδ᾽ τε φανείη συμφορὰ, κακία δὲ οὐδεμία, ὑμετέρα δὲ 
7 ΄ ς "ὦ ΜΞ » ͵ , , ν 

10 ἀγνωμοσύνη᾽ ἣν τῷ μεταγνῶναι λύσετε. πάντα τοίνυν ὑπ πρὸε 
, φ - - [ 

εἰρημένα ἐλάττω νομίζω τῆς συνεχοῦς καὶ καϑ' ἡμέραν πολι- 

τείας, ἐν ἢ παρεῖχον ἐμαυτὸν ἐγὼ πολιτευύμενον, οὐδὲ μιᾶς 
2 » οι , 5κκι ῆς», , " » Ψ» 
ὀργῆς οὐδὲ δυσμενείας οὐδὲ ἀδίκου πλεονεξίας οὔτε κοινῆς οὔτε 

“" ᾽ 

15 ἰδίας προϊστάμενος, οὐδὲ συκοφαντήσας οὐδένα πώποτε οὔτε 
, Ε κ᾿ » 3 Ε 

πολίτην οὔτε ξένον, οὐδὲ καϑ᾽ ὑμῶν ἰδίᾳ δεινὸς ὧν, ἀλλ 
-" ΄ »" 2 

ὑπὲρ ὑμῶν, εἴ τι δεήσειεν. ἐξεταζόμενος δημοσίᾳ. εἰδεῖεν ὃ 

ἂν οἱ πρεσβύτεροι, καὶ λέγειν τοῖς νεωτέροις ἐστὲ δίκαιοι τὴν 
Α ; Α ΄ Ἵ , [χὴ ι 3 ᾿Ὶ “- 

πρὸς Πύϑωνα τὸν Βυζάντιον ἐμκλησίαν, οτε τοὺς ἀπὸ τῶν 
3 “ δ 2 - 

90 Ἑλλήνων ἠλϑε πρέσβεις ἔχων, ὡς ἀδικοῦσαν δείξων τὴν πόλιν, 
- κ 3 σὰ ἃ ΄ 

ἀπῆλϑε δὲ τἀναντία τούτων παϑὼν, μόνου τῶν τότε δητόρων 
» χὰ ρ - » 

ἐξετάσαντος ἐμοῦ τὰ ὑπὲρ ὑμῶν δίκαια. καὶ ἐῶ πρεσβείας, ὅσας 
᾿ -» τ 2 2 

ὑπὲο ὑμῶν ἐπρέσβευσα, ἐν αἷς οὐδὲν ἠἡλαττώϑητε πώποτε οὐδὲ 
᾿ 3'΄ Ἅ' -» 

95 καϑ᾽ ἕν. ἐπολιτευύμην γὰρ, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, οὐχ, ὅπως 
3 Ἷ 4Ὃ » , »" 3.3. .0Ὺ᾽ι᾽ 8 δ ι ᾽ -" 

ἀλλήλων ὑμεῖς περιγένησϑε, σκοπῶν, οὐδ᾽ ἐφ΄ ξαυτὴν ἀκονῶν 
᾿ ΄ 94.423 ϑῳωφ τ ΄ ᾿ ΄ διὰ Ι ΄ 

τὴν πόλιν, ἀλλ ἀφ᾽ ὧν δόξαν καὶ μεγαλοψυχίαν ὑμῖν ὑπάρ- 
, κοί, ὦ ι ͵ ᾿ »" , ᾽ν 

ἕξειν ἐνόμιζον. ἐφ᾽ οἷς ἁπασι μὲν, μάλιστα δὲ τοῖς νέοις ἄγα- 
΄ -“ “Α 

1470 σϑαν προσήκειν καὶ σκοπεῖν μὴ μόνον τὸν διακονήσοντα πρὸς 
΄ , 9. - , ΄ Η : 32.» 2 2 

χάριν πάντ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ, (τούτου μὲν γὰρ οὐδέποτ᾽ ἔστ 
-»" 3 " ΕΣ τ “ ᾽ » Ἶ 

ἀπορῆσαν,) ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπ᾽ εὐνοίᾳ περὶ ὧν ἂν ἀγνοῆτε ἐπι- 
͵ ᾽ ’, , ᾿ ΕΣ , δ, , 

5 τιμήσοντα. ἔτι τοίνυν παραλείπω πολλὰ, ἐφ᾽ οἷς ἕτερος, καὶ 
΄ ᾿Ὶ 3. 

ηδὲν ἄλλο χρήσιμος γεγονὼς, δικαίως ἂν ἠξίου τυγχάνειν σω- 
τηρίας, χορηγίας καὶ τριηραρχίας καὶ χρημάτων ἐπιδόσεις ἐν 

» »" » τ 1 ’, 3 ΄ ᾽ 

πᾶσι τοῖς καιροῖς ἐν οἷς ἐγὼ φανήσομαι οὐ μόνον αὐτὸς ἐξη- 
- 3 Α κ . ΄ ε- 

10 τασμένος πρῶτος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους παρακεκληχώς. ὧν 
ΒῸῚ .» 3 -" ἰν ,- - 

ἕχαστον, ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι, λογίσασϑε, ὡς ἀνάξιόν ἐστι τῆς 
-" -»" ΄ 2 ΄ ᾽ - 

περιεστηκυίας νῦν ἐμοὶ συμφορῶς. ἀφϑόνων δ᾽ ὄντων, ἀπορῶ, 
» ἣν - ΄ - ε Ὁ ᾿΄ 

τί πρῶτον ὀδύρωμαν τῶν παρόντων κακῶν, πότερον τὴν ἡλικίαν, 
Ξε » - 2 ἱ 

ἐν ἡἣ φυγῆς ἐπικινδύνου πειρᾶσϑαι παρ᾽ ἔϑος καὶ παρὰ τὴν 
͵, '.3 2 2 ᾿ς. Ἢ ᾿ “ ΄ “ιν ΕῚ 94.» : " 

15 ἀξίαν ἀναγκάξομαι, ἢ τὴν αἰσχύνην, ἐφ΄ ἡ κατ΄ οὐδένα ἔλεγ- 
5 λὉ ΄ - δ Ά 2 ΄ Ἵν ᾿ Ϊ᾽ ’ Φ 

ον οὐτ ἀποδειξιν αλοὺς ἀἁπολῶλα, ἢ τὰς ἐλπίδας, ὧν δια- 
᾿ Ξ -" “ » , 

μαρτὼν ὧν ἑτέροις προσῆκε κεχληρονόμηκα κακῶν. οὔτε γὰρ 
- Υ Υ 

ἔγωγε τῶν “Δρπάλου φίλων φανήσομαι γεγονὼς, οὔτε ἐφ᾽ οἷς 
2 ᾽ 79. ΡῈ: δί 3 (λ ὃ -“ ᾽» - ἐ 3 ὦ 

40 ἐπυλιτεύϑην πρότερον δίκην ὀφείλων δοῦναι, οὔτε τῶν ἐφ᾽ οἷς 
. » σ Ὶ 

ἐπκρινόμην ἐξελεγχϑέντων, τῶν τε γραφέντων περὶ “ἀρπάλου μόνα 
᾿ ΕἸ Ι΄, “ ξὶ 

τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα ἀνέγκλητον πεποίηκε τὴν πόλιν. ἐξ ὧν πάν- 
᾿ “ἡ 7} [χ} » κ 3 ᾽ ’ - 

τῶν δῆλόν ἐστιν, ὅτι καιρῶ τινι ληφϑεὶς καὶ οὐκ ἀδικήμασι τῇ 
ι Α [κέ Ἁ -» ᾽ - ᾽ ὦ - 

οη πρὸς ἁπαντὰς τοὺς ἐν ταῖς αἰτίαις ὀργῆ περιπέπτωκα ἀδίκως τῷ 
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ΝΞ , ἦν 4 , -" , 3 ἐν ες »" , - 
πρῶτος εἰσιέναι. ἐπεὶ τί τῶν δικαίων οὐκ εἶπον ἐγὼ τῶν σεσωπό- 
τῶν τοὺς ὕστερον πρινομένουρ; ἢ τίνα νῦν ἂν εἰπεῖν ἔχοι τις; οὐ 
γάρ ἐστιν οὐδείς" τὰ γὰρ μὴ γενόμενα οὐκ ἔστι ποιῆσαι γεγεὶ 4471 
νῆσϑαι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων παύομαι πολλὰ γράφειν ἔχων "- 

τὸ γὰρ μηδὲν ἐμαυτῷ συνειδέναν πεῖράν μοι δέδωκεν εἰς μὲν 
ὠφέλειαν ἀσϑενὲς ὃν, εἰς δὲ τὸ μᾶλλον λυπεῖσϑαν πάντων ὀδυ- 5 

νηρύτατον. ἐπειδὴ δὲ, καλῶς ποιοῦντες, πᾶσι τοῖς ἐν ταῖς αἷ- 
3 2 » 

τίαις διήλλαχϑε, καὶ ἐμοὶ διαλλάγητε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. οὔτε 
κ 3ωὕ 9, ν -ν 9.) Ἑ " » ᾿ κ »’ 

γὰρ ἠδίκηχ ὑμῶν οὐδένα, ὡς ἴστωσαν οἱ ϑεοὺὶ καὶ ἥρωες, μαρ- 
-» ; -»" δ , Α τι , 

τυρεῖ δέ μοι πᾶς ὁ πρόσϑεν παρεληλυϑὼῶς χρόνος, ὃς δικαιότε- 10 

ρον ἂν πιστεύοιϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν τῆς ἀνελέγκτου νῦν ἐπενεχϑείσης 
αἰτίας, οὔτ᾽ ἐγὼ γείριστος οὔτ᾽ ἀπιστότατος φανήσομαι τῶν 
διαβληϑέντων. καὶ μὴν τὸ ἀπελϑεῖν οὐκ ἂν εἰκότως ὀργὴν 
πρός μὲ ποιήσειεν" οὐ γὰρ ἀπεγνωκὼς ὑμᾶς οὐδ᾽ ἑτέρωσε βλέ-: 15 

- 3 » 3 - 

πῶν οὐδαμοῦ μετέστην, ἀλλὰ πρῶτον μὲν τοὔνειδος τῆς εἴο- 
χτῆς χαλεπῶς τῷ λογισμῷ φέρων, εἶτα διὰ τὴν ἡλικίαν οὐκ ἂν 
οἷός τ᾽ ὧν τῷ σώματι τὴν καποπάϑειαν ὑπενεγπεῖν. ἔτι δ᾽ 
οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐνόμιζον ἀβουλεῖν ἔξω μὲ προπηλακισμοῦ γενέ- 90 

τι δεν δι κ« ᾽ - ἀὶ ἃ 2 ΄ » , ᾽ ω 

σϑαι, ὃς οὐδὲν ὑμᾶς ὠφελῶν ἐμὲ ἀπώλλυεν ἂν. ἔπειϑ᾽, ὅτι 
δ᾽» πὶ , - " »ς» » ἣ ὦ ᾿ 

γε ὑμῖν προσεῖχον τὸν νοῦν καὶ οὐδέσιν ἄλλοις, πολλὰ ἂν ἴδοι- 

τε σηιεῖα. εἴς τε γὰρ πόλιν ἦλθον, οὐκ ἐν ἡ μέγιστα πρά- 
ἕξειν αὐτὸς ἔμελλον, ἀλλ᾽ εἰς ἣν καὶ τοὺς προγόνους ἐλϑόντας 25 
᾿" Ὡ ς ν , Ὑ ἀπ ὁ οἱ ᾿ 
ἤδειν, ὅτε ὁ πρὸς τὸν Πέρσην κατελάμβανεν αὐτοὺς κίνδυ- 

γος, καὶ παρ᾽ ἡ πλείστην εὔνοιαν ὑπάρχουσαν ὑμῖν ἠπιστάμην" 
ἔστι δ᾽ ἡ Τροιζηνίων αὕτη, 1 μάλιστα μὲν οἵ ϑεοὶ καὶ τῆς 

᾿ δὲ ὦ 2 , δ " - ) κι ᾽ , “' ’ σρὸς ὑμᾶς εὐνοίας ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς ἐμὲ εὐεργεσίας εὖνοι πάν- 1472 
ἷ ᾽ - 4 γὼ ͵ 

στὲς εἴησαν, εἶτα σωϑεὶς ὑφ᾽ ὑμῶν δυνηϑείην ἀποδοῦναι χάριτας " 

ἔν τε ταύτῃ τινῶν, ὡς ἐμοὶ χαριζομένων, ἐπιτιμᾷν ὑμῖν τι πει- 
»" 3 3 - 3 

ρωμένων τῇ κατ᾽ ἐμὲ ἀγνοίᾳ, ἐγὼ πᾶσαν εὐφημίαν, ὥσπερ 5 
“ ᾿ 

ἐμοὶ προσῆκε, παρειχύμην᾽ ἐξ ὧν καὶ μάλιστα νομίζω πάντας 

ἀγασϑέντας μὲ δημοσία τιμῆσαι. ὁρῶν δὲ τὴν μὲν εὔνοιαν τῶν 
ἀνδρῶν μεγάλην, τὴν δὲ εἰς τὸ παρὸν δύναμιν καταδεεστέραν, 
ἐιετελϑὼν εἰς τὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερὸν ἐν Καλαυρίᾳ κάϑημαι, 10 

᾽ ’ - 3 ’ [κ κι Α ᾿ ει 

οὐ μύνον τῆς ἀσφαλείας ἕνεκα, ἣν διὰ τὸν ϑεὸν ἐλπίζω μοι 
ιν 3 ᾿ 3 ς " « ᾿ ἄψ.5.. α..» ᾿ δ Ἢ 

ὑπάρχειν᾽ οὐ γὰρ εὖ οἶδα γε, ἃ γὰρ ἐφ΄ ἑτέροις ἐστὶν ὡς ἂν 
βούλωνται πρᾶξαι, λεπτὴν καὶ ἄδηλον ἔχει τῷ κινδυνεύοντι τὴν 
ἀσφάλειαν. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὴν πατρίδα ἐνθένδε ἑκάστης ἡμέρας 15 
ἀφορῶ, εἰς ἣν τοσαύτην εὔνοιαν ἐμαυτῷ σύνοιδα, ὅσης παρ᾽ 

. » , - 5 ᾽ - ὑμῶν εὔχομαν τυχεῖν. ὅπως οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖον, μηκέτι 
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πλείω χρόνον τοῖς παροῦσι κακοῖς συνέχωμαι, ψηφίσασϑέ μοι 

Φ0 ταῦτα, ἃ καὶ ἄλλοις τισὶν ἤδη, ἵνα μήτε ἀνάξιον ὑμῶν μη- 
δέν μοι συμβῇ, μήτε ἱκέτης ἑτέρων ἀναγκασϑῶ γενέσϑαι. οὐδὲ 
γὰρ ὑμῖν τοῦτο γένοιτ᾽ ἂν καλόν" ἐπεὶ, εἴγε μοι τὰ πρὸς 
ὑμᾶς ἀδιάλλακτα ὑπάρχει, τεϑνάναι μὲ κρ ἴττον ἦν. εἰκότως δ᾽ 

25 ἄν μοι πιστεύοιτε ταύτην τὴν διάνοιαν ἔχειν. καὶ μὴ αὖ μά- 
τὴν ϑρασύνεσϑαι" καὶ γὰρ͵ ἐμαυτοῦ κυρίους ὑμᾶς ἐνόν καὶ 
οὐκ ἔφυγον τὸν ἀγῶνα, ἵνα μήτε προδῶ τὴν ἀλήϑειαν; μήτ᾽ 

1478 ἄκυρος ὑμῶν ἐμὸῦ μηδεὶς γένηται, ἀλλ᾽, ὅδ᾽ τι βούλοισϑε, τοῦτο 
χφήσησϑε" παρ᾽ ὧν γὰρ ἁπάντων καλῶν κἀγαθῶν ἔτυχον, 
τούτους ὦμην δεῖν ἔχειν καὶ ἁμαρτεῖν, εἶ βούλοιντο, εἰς ἐμέ. 

5 ἐπεὶ δὲ, καλῶς πυιοῦσα; ἡ δικαία τύχη τῆς ἀδίκου κρατήσασα 

δὶς περὶ τῶν αὐτῶν ἀπέδωκεν ὑμῖν βουλεύσασθαι τῷ μ' 

ἀνήκεστον ψηφίσασϑαν περὶ ἐμοῦ, σώσατέ με, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑη- 
ναῖοι, καὶ ψηφίσασϑε καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἄξια καὶ ἐμοῦ. ἐπὶ οὐ- 

10 δενὶ γὰρ τῶν πεπραγμένων ἠδικηκότα μὲ εὑρήσετε οὐδ᾽ ἐπιτή- 
δειον ἄτιμον εἶναι οὐδ᾽ ἀπολωλέναι, ἀλλὰ καὶ εὔνουν τῷ πλή- 
ϑει τῷ ὑμετέρῳ τοῖς μάλισϑ᾽ ὁμοίως, ἵνα μηδὲν ἐπίφϑονον 
γράψω, καὶ πλεῖστα πεπραγματευμένον τῶν νυνὶ ξώντων ὑπὲρ 

15 ὑμῶν καὶ μέγιστα ὑπάρχοντά μοι κατ᾽ ἐμαυτὸν σύμβολα εὖ- 
ψοίας πρὸς ὑμᾶς. μηδεὶς δ᾽ ὑμῶν ἡγείσϑω με, ὦ ἄνδρες ᾽4ϑη- 
ναῖοι, μήτε ἀνανδρίᾳ μήτε ἄλλῃ προφάσει φαύλῃ μηδεμιᾷ παρ᾽ 
ὅλην τὴν ἐπιστολὴν ὀδύρεσϑαι. ἀλλὰ τοῖς παροῦσιν ἕχαστος 

90. ἀφϑόνως χρῆται" ἐμοὶ δὲ ταῦτα νῦν πάρεστιν, ὡς μήποτ᾽ ὦφε- 
λε, λῦπαι καὶ δάκρυα καὶ τῆς πατρίδος καὶ ὑμῶν πόϑος καὶ 

᾿ ὧν πέπονθα λογισμὸς, ἃ πάντα ποιεῖ με ὀδύρεσϑαι" ἃ ἐπισκο- 
ποῦντες δικαίως ἐν οὐδενὶ τῶν πεπολιτευμένων ὑπὲρ ὑμῶν οὔτε 

25. μαλακίαν οὔτε ἀνανδρίαν προσοῦσαν εὑρήσετέ μοι. πρὸς μὲν 

δὴ πόντας ὑμῶς τοσαῦτα. ἰδίᾳ δὲ τοῖς ἐμοὶ προσχρούουσιν 
ἐναντίον ὑμῶν βούλομαι διαλεχϑῆναι. ὅσα μὲν γὰρ τοῖς ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἀγνοηθϑεῖσιν ὑπηρετοῦντες ἐποίουν, ἔστω δι᾿ ὑμᾶς αὐτοῖς 

1474 πεπρᾶχϑαν, καὶ οὐδὲν ἐγκαλῶ. ἐπειδὴ δὲ ἐγνώκαϑ᾽ ὑμεῖς, οἷα 

ταῦτ᾽ ἐστὶν, ἐὰν μὲν, ὥσπερ ὑπὲρ τῶν λοιπῶν ἐῶσι, καὶ “ἐμοὶ 
-συγχωρήσωσι, καλῶς ποιήσουσιν" ἐὰν δ᾽ ἐπηρξεάξειν ἐγχειφῶσιν, 

δ᾽ ὑμᾶς ἀξιῶ μοι βοηϑεῖν ἅπαντας, καὶ μὴ “πυριοτέραν τὴν τοὐύ- 

«τῶν ΡΟΝ τῆς παρ᾽ ὑμῶν θεόν με ἐμμρ “1. εὐτυχεῖτε. ᾿ 
έν τς ΔῈΝ 



ΠΙ 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΜΥΚΟΥΡΓΟΥ͂ ΠΑ͂ΙΖΩΝ. 

ἩΗΠΜΜΟΣΘΕΝΗῊΣ 15ι ΒΟΥ ΔΗΙ ΚΑΙ Ὑ Ὡς 

ΔΉΜΩΙ, ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. 

Ζ“ ἐρὺ μὲν τῶν κατ᾽ ἐμαυτὸν, ὥ μοι παρ᾽ ὑμῶν ἐνόμιξον δί- 
κίον εἶναι γενέσϑαι, τὴν προτέραν ἔπεμψα πρὸς ὑμός" ὑπὲρ 
ὧν, ὅταν ὑμῖν δοκῇ, τύτε συγχωρήσετε. περὶ δὲ ὧν νῦν ἐπέ. 
σταλκὰ, βουλοίμην ἂν ὑμᾶς μὴ παριδεῖν, μηδὲ πρὸς φιλονει- 5 

κίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον ἀκοῦσαι. συμβαίνει γάρ μοι, καί- 
περ ἐκποδὼν διατρίβοντι, πολλῶν ἀκούειν ἐπιτιμώντων ὑμῖν ἐπὶ 
τοῖς περὶ τοὺς “υκούργου παῖδας γιγνομένοις. ἐπέστειλα μὲν 
οὖν ἂν τὴν ἐπιστολὴν καὶ τῶν ἐκείνω ζῶντι πεπραγμένων ἕνε- 10 
κα, ὧν ὁμοίως ἐμοὶ πάντες ἂν αὐτῷ δικαίως ἔχοιτε χάριν, εἰ 
τὰ προσήκοντα βούλοισϑε ποιεῖν. ἐκεῖνος γὰρ αὑτὸν ἐν τῷ περὶ 
"τὴν διοίκησιν μέρει τάξας τῆς πολιτείας τὸ κατ᾽ ἀρχὰς καὶ περὶ 
τῶν “Ἑλληνικῶν καὶ συμμαχικῶν οὐδὲν εἰωθὼς γράφειν, διε 15 

καὶ τῶν δημοτικῶν εἶναι προσποιουμένων οἵ πολλοὶ κατέλιπον 
ὑμᾶς, τότε ταῖς τοῦ δήμου προαιρέσεσι προσένειμεν ἕαυτὸν, 1470 
οὐχ ὅτι δωρεὰς καὶ προσόδους ἐκ τούτων ὑπῆρχε λαμβάνειν, 
(ἀπὸ γὰρ τῶν ἐναντίων πάντα τὰ τοιαῦτα ἐγίγνετο.) οὐδ᾽ ὅτι 
ταύτην ἀσφαλεστέραν τὴν προαίρεσιν οὖσαν ἑώρα, (πολλοὺς Γ 
γὰρ καὶ προδήλους εἶχε κινδύνους, οὖς ἀναγκαῖον ἦν ὑπομεῖ. 

ναι τὸν ὑπὲρ τοῦ δήμου λέγειν καὶ πράττειν. προαιρούμενον,) 
ἀλλ᾽ ὅτι δημοτικὸς καὶ φύσει χφηστὸς ἀνὴρ ἦν. καίτοι παρὼν 

«ξώρα τοὺς βὲν; βοηϑήσαντας ἂν τῷ δήμῳ ἀσϑενεῖς ἐπὶ τοῖς 
συμβεβηκόσιν ὄντας ̓ τοὺς δὲ τἀναντία πράττοντας κατὰ πάντα 10 
ἐῤῥωμένους. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον ἐκεῖνος εἴχετο τούτων, ἃ 
συμφέρειν ἡγεῖτο. τῷ δήμῳ. καὶ μετῶ, ταῦτα ἀόκνως καὶ λέγων 
καὶ πράττων, ἃ προσῆκεν, ἦν φανερός" ἐφ᾽ οἷς εὐθὺς ἐξητεῖ- 
το, ὡς ἅπαντες ἴσασιν. ἐπέστειλα μὲν οὖν ἂν, ὥσπερ εἶπον 15 
ἐν ἀρχῇ, καὶ διὰ τὴν ἐχείνον χάριν" οὐ μὴν ἀλλὲ καὶ ὑμῖν 
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; Β , ἣν ᾿ ψοε 4 - “Ὲ Υ Φ “5 “παν ῬΌΝΝ 

νομίζων ξυμφέρειν τὰς παρὰ τοῖς ἔξω γιγνομένας ἐπιτίμησεις 
“-ς -" ΄ 

εἰδέναν πολλῷ προϑυμύτερον πρὸς τὸ πέμψαι τὴν ἐπιστολὴν 
20 ἔσχον. παραιτοῦμαι δὲ τοὺς ἰδίᾳ πρὸς ἐκεῖνον ἔχοντας δυσκό- 

λως ὑπομεῖναι τἀληϑῆ καὶ τὰ δδρο ον δι δδ( ον περὶ αὐτοῦ. εὖ 
γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδφες ᾿Αϑηναῖοι, ὃ ὅτι νῦν ἐκ τῶν περὶ τοὺς παῖδας 
αὐτοῦ γεγενημένων φαύλην δόξαν ἡ πόλις λαμβάνει. οὐδεὶς γὰρ 

25 τῶν “Ἑλλήνων ἀγνοεῖ, ὅτι ζῶντα μσθθχην ἐτιμᾶϑ᾽ ὑμεῖς, εἰς 

ὑπερβολὴν, καὶ πολλῶν αἰτιῶν ἐπενε δείσῶν ὑπὸ τῶν φϑονούντων 

αὐτῷ οὐδεμίαν πώποϑ' εὕρετ᾽ ἀληϑῆ, οὕτω δ᾽ ἐπιστεύετε αὐτῷ καὶ 

δημοτικὺν παρὰ πάντας ἡγεῖσϑε, ὥστε πολλὰ τῶν δικαίων ἐν τῷ 
1476 φῆσαι “υκοῦργον ἐκρίνετε, καὶ τοῦϑ᾽ ὑμῖν ἐξήρκει" οὐ γὰρ ἂν 

-" » δὲ «ὦ »" 

καὶ τοιοῦτον μὴ δοκοῦν ὑμῖν. νῦν τοίνυν ἅπαντες ἀκούοντες τοὺς 
υἱεῖς αὐτοῦ δεδέσθαι τὸν μὲν τεϑνεῶτα ἐλεοῦσι, τοῖς παισὶ δ᾽, 

56 ὡς ἀνάξια πάσχουσι, συνάχϑονται, ὑμῖν δ᾽ ἐπιτιμῶσι πικρῶς, 
ὡς οὐκ ὧν τολμήσαιμι γράφειν ἐγώ. ἃ γὰρ ἄχϑομαι τοῖς λέγου- 
σι, καὶ ἀντιλέγω, καθ᾽ ὅσον δύναμαι, βοηϑῶν ὑμῖν, ταῦτα 
ἄχρι μὲν τοῦ δῆλον ὑμῖν ποιῆσαι, ὅτι πολλοὶ μέμφονται, συμ- 

10 φέρειν ὑμῖν νομίζων εἰδέναι γέγραφα, ἀπριβῶς δὲ διεξιέναι 
’ ΄ 3 δυσχερὲς χ“ρίνω" ὅσα μέντοι λοιδορίας χωρίς ἐστιν ὧν λέγουσί 

τινες, καὶ ἀκηκοέναι συμφέρειν ὑμῖν ἡγοῦμαι, ταῦτα δηλώσω. 
3 ᾿ Α σ , ρ ΒΩ Ρ] ΄ κι . , - οὐδεὶς γὰρ ὑπείληφεν, ὡς ἄρα ἠγνοήκατε καὶ διεψεύσθϑητε τῆς 

15. ἀληϑείας περὶ αὐτοῦ “υκούργου" τό τε γὰρ τοῦ χρόνου πλῆϑος;, 
Ε᾿.. Ὅ5 ΄ εν ΄ δ᾽. καὶ "δ΄ ν ἃ (Ὁ κ᾿ » 
ὃν ἐξεταζόμενος οὐδὲν πώποϑ' εὐρέϑη περὶ ὑμᾶς οὔτε φρονῶν οὔτε 

» »» Π ι , ᾽ ’ Η » ὼ 

ποιῶν ἄδικον, καὶ τὸ μηδένα ἀνθρώπων εἰς μηδὲν τῶν ἄλλων 
“ “- , - Α δ -" 

ἀναισϑησίαν ὑμῶν καταγνῶναι εἰκότως ἀναιρεῖ τὴν ὑπὲρ τῆς 
3 » 4 5 

Φ0 ἀγνοίας σκῆψιν. λείπεται τοίνυν, ὃ πάντες ἂν εἶναν φαύλων 
᾿ ᾿ - ἤ -“ ἀνθρώπων ἔργον φήσαιεν, τὸ, ὅσον ἂν χρῆσϑε χρόνον, τοσοῦ- 

ο΄. "ς ᾿ ν.. χὰ » , ΡΥ ΄ 
τον ἕκάστου φροντίζειν δοκεῖν, μετὰ δὲ ταῦτα μηδένα ἔχειν λο- 

- γον, εἰς τί. γὰρ τῶν ἄλλων χρὴ προσδοκῶν τῷ τετελευτηκότν τὴν 
ϑ δ . ι8. 2). 2 , Ὡ ᾿ 4 -» δι 2 

25 παρ υμῶν ἔσεσϑαν χάριν, ὅταν εἰς τοὺς παῖδας καὶ τὴν εὖὐδο- 

ξίαν τἀναντία ὁρῷ τις γιγνόμενα, ὧν μόνων καὶ τελευτῶσι πᾶ- 
" χω 3 “4 ᾿ 

σιν, ὅπως ἕξει καλῶς, μέλει; καὶ μὴν οὐδὲ χρημάτων ποιεῖν, 
ἕνεκα ταῦτα δοκεῖν τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἐστιν" οὔτε γὰρ τῆς 

» ὼ -" Ο ᾿ 

1477 μεγαλοψυχίας οὔτε τῆς ἄλλης προαιρέσεως τῆς ὑμετέρας ἀπκό- 
λουϑον ἂν φωνείη. εἰ γὰρ ὑμᾶς λύσασϑαν παρ᾽ ἑτέρων ἔδεε 

΄ » ΄ -»"ὝὝ δ 

δόντας ἔπ τῶν προσιόντων τὰ χρήματα ταῦτα, πάντας ᾿ἂν ἡγοῦ- 
΄ 5; ΠΡ ὧι » 3 " ες 5. μαὺ προϑύμους εἶναι" τίμημα δ᾽ ὁρῶν ὀκνοῦντας ἀφεῖναι, ὃ 

“ῃΨ ι ΄ , ᾽ ᾿ - " ᾿΄ὺ Ὗ, 
ες Α0γ0) παν φϑονῷ γέγονεν, οὐκ ἔχω τί παταγνῶ, ἕξ μὴ ἀλὼς πι- 

ΕΝ “- , 4 [4 

πρῶς καὶ ταραχωδῶς ἔχειν πρὸς τοὺς δημοτικοὺς ὡρμήκατε. εἶ 
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δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν, οὔτ᾽ ὀρϑῶς οὔτε συμφερύντως βουλεύεσθαι 

ἐγνώκατε. ϑαυμάξω δ᾽, εἰ μηδεὶς ὑμῶν ἐννοεῖ, ὅτι τῶν αἰσχρῶν 
ἐστι τὸν δῆμον τῶν ᾿Αϑηναίων, συνέσει καὶ παιδείᾳ πάντων 

προέχειν δοκοῦντα, ὃς καὶ τοῖς ἀτυχήσασιν ἀεὶ κοινὴν ἔχει κα- 

ταφυγὴν, ἀγνωμονέστερον φαίνεσϑανι Φιλίππου, ὃς ἀνουϑέτητος 

ὧν εἰκότως, τραφεὶς ἐν ἐξουσίᾳ, ὅμως ὥὦετο δεῖν, ἡνίκ᾽ εὐτύ- 

χησε μάλιστα, τότ᾽ ἀνθρώπινα πράττων φαίνεσϑαι, καὶ τοὺς 

παραταξαμένους, πρὸς οὖς περὶ τῶν ὅλων διεκινδύνευσεν, οὐκ 

ἐτόλμησε δηλῶσαι, τὸ τίνων καὶ τίνες εἰσὶν ἐξετάσας " οὐ γὰρ, 

ὡς ἔοικεν, ὁμοίως τῶν παρ᾽ ὑμῖν ῥητόρων ἐνίοις οὔτε δίκαια ἂν 
εἶναι πρὸς ἅπαντας τὼ αὐτὰ οὔτε παλὰ ἡγεῖτο, ἀλλὰ τὴν τῆς ἀξίας 
προσϑήκην συλλογιζόμενος τὰ τοιαῦτ᾽ ἐπέκρινεν. ὑμεῖς δ᾽, ὄντες 
᾿Αϑηναῖοι καὶ παιδείας μετέχοντες, “) καὶ τοὺς ἀναισϑήτους ἀνε. 
«τοὺς ποιεῖν δοκεῖ δύνασϑαι, πρῶτον μὲν, ὃ πάντων ἀγνωμονέστα- 

τόν ἐστι, περὶ ὧν τὸν πατέρα αἰτιῶνταί τινες τοὺς υἱεῖς δεδέκατε, 

εἶτα τὸ ταῦτα ποιεῖν ἴσον φατὲ, ὥσπερ ὑπὲρ σταϑμῶν ἢ μέτρων τὸ 
ἴσον σκοπούμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὲρ ἀνδρῶν προαιρέσεως καὶ πο- 
λιτείας βουλευόμενοι" ἐν οἷς ἐξεταζομένοις, εἰ μὲν χρηστὰ καὶ δημο- 
τικὰ καὶ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ τὰ “υκούργῳ πεπραγμένα φαίνεται, μηδενὸς 
χακοῦ, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἀγαϑῶν τοὺς παῖδας αὐτοῦ δίκαιόν 
ἐστὶ τυγχάνειν παρ᾽ ὑμῶν, εἰ δὲ τἀναντία τούτων, ἐκεῖνον, ὅτ᾽ ἔζη, 
ἔδει δίκην διδόναι, τούτους δὲ μηδ᾽ οὕτως ἐφ᾽ οἷς ἐκείνῳ τις 
ἐγκαλεῖ τυγχάνειν ὀργῆς" πᾶσι γὰρ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων 

ὅρος ἐστὶ τελευτή. ἐπεὶ, εἴγ᾽ οὕτως ἕξετε, ὥσϑ᾽ οἵ μὲν ἀχϑε- 
σϑέντες τι τοῖς ὑπὲρ τοῦ δήμου πολιτευομένοις μηδὲ πρὸς τε- 
λευτήσαντας διαλλαγήσονται, ἀλλὰ καὶ τοῖς παισὶ τὴν ἔχϑραν 
διαφυλάξουσιν, ὁ δὲ δῆμος, ᾧ συναγωνέξεται τῶν ϑημουμόν 

ἕκαστος, μέχρι τοῦ παρόντος χρῆσϑαι μνημονεύσει τὰς χάριτας, με- 
τὰ ταῦτα δὲ μηδὲν φροντιεῖ, οὐδὲν ἀϑλιώτερον ἔσται τοῦ τὴν 

ὑπὲρ τοῦ δήμου τάξιν αἱρεῖσθαι. εἰ δὲ "Μοιροκλῆς ἀποκρίνε- 
ται, ταῦτα μὲν σοφώτερα ἢ παϑ' ξαυτὸν εἶναι, ἵνα δὲ μὴ ἀπο- 
ὁρῶσιν, αὐτὸς αὐτοὺς δῆσαι, ἐφωτήσατ᾽ αὐτὸν, ἡνίκα Ταυρέας 
καὶ Πάταικος, καὶ ᾿Αφιστογείτων καὶ αὐτὸς εἰς τὸ δεσμωτήριον 
ἐμαραδοϑέντερ οὐ μόνον οὐκ ἐδέδεντο, ἀλλὰ καὶ ἐδημηγόρουν, 
τέ δήποτε οὐχ ἑώρα τὰ δίκαια ταῦτα. εἰ δὲ μὴ φήσει τότ᾽ ἀρ- 
χειν, οὐδὲ λέγειν ἔκ 178 τῶν νόμων αὐτῷ προσῆκεν. ὥστε πῶς 
ἴσον ὀσνὶ: τοὺς μὲν ἄρχειν, οἷς “μηδὲ «λέγειν ἔξεστι, τοὺς δὲ δε- 
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δέσϑαι, ὧν πολλὰ χφήσιμος ἦν ὑμῖν ὃ πατήρ ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω 45 
συλλογίσασϑαι, εἰ μὴ τοῦτο δεῖξαν δημοσίω βούλεσθε, ὅτι βὸε- 
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λυρία καὶ ἀναίδεια καὶ προαίρεσις πονηρίας ἐν τῇ πόλει ἰσχύει 
καὶ διασωϑῆναι πλείω προσδοκίαν ἔχει, κἄν τι συμβῇ χαλεπὸν τοῖς 

1479 τοιούτοις, ἀπόλυσις γίγνεται, ἐν δὲ προαιρέσει χρηστῇ καὶ βίῳ 
σώφρονι καὶ δημοτικῷ προελέσϑαι ξῇν σφαλερὸν, κἄν τι γένη- 
ται πταῖσμα, ἄφυκτον ἔσται. ἔτι τοίνυν τὸ μὲν μὴ δίκαιον εἶ- 

5 ναὶ τὴν ἐναντίαν δόξαν ἔχειν, ἥνπερ ζῶντος εἴχετ᾽ ἐκείνου, 

χαὶ τὸ τῶν τετελευτηκότων ἢ τῶν παρόντων πλείω ποιεῖσϑαι 

λόγον δίκαιον εἶναι, καὶ πάντιι τὰ τοιαῦτα ἐάσω" παρὰ γὰρ 
πᾶσιν ὁμολογεῖσϑαι ταῦτα ὑπείληφα. ὅσοις μέντοι πατρικὰς εὐς 

10 εργεσίας ἀπεμνημονεύσατε τῶν ἄλλων, ἡδέως ἂν ἴδοιμν ὑμᾶς 
καὶ πολλῶν ἕτέρων ἀπογόνοις. οὐχ ὡς ἐπιτιμῶν δὲ ταῦτα πα- 
ρήνεγκα. τοσούτου γὰρ δέω τοῦτο ποιεῖν, ὥστε συμφέρειν μά- 
λισται τῇ πόλει τὰ τοιαῦτα κρίνω" προκαλεῖσϑε γὰρ πάντας ἐκ 

15 τούτων δημοτικοὺς εἶναι, ὁρῶντας, ὅτι, κἀν ἐν τῷ καϑ᾽ ξαυ- 

τοὺς βίῳ ταῖς προσηκούσαις αὐτῶν τιμαῖς ὁ φϑύνος ἀντιστῇ, 
τοῖς γε παισὶν ὑπάρξει τὰ προσήκοντα παρ᾽ ὑμῶν κομίσασϑαι. 
πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον, μᾶλλον δὲ καὶ αἰσχρὸν, τῶν μὲν. ἄλλων 

90 τισὶ, καὶ παλαιῶν ὄντων τῶν χρόνων, καϑ' οὖς ἐγένοντο χρήσιμοι, 
καὶ δι’ ὧν ἀκουετε τὰς εὐεργεσίας, οὐκ ἐξ ὧν ξωράκατε ὕπει- 
ληφότας, ὅμως τὴν δικαίαν εὔνοιαν διασώζειν, «“Ἰυκούργῳ δ᾽, 
οὕτως ὑπογύου καὶ τῆς πολιτείας καὶ τῆς τελευτῆς γεγονυίαᾷ, 

μηδ᾽ εἰς ἃ καὶ τοῖς ἀγνώμοσι καὶ ὑφ᾽ ὧν ἠδικεῖσϑε ἕτοιμοι 
25 τὸν ἄλλον ἦτε χρόνον, εἰς ἔλεον καὶ φιλανθρωπίαν, μηδ᾽ εἰς 

ταῦϑ᾽ ὑμῶς αὐτοὺς ὁμοίους παρέχειν, καὶ ταῦτ᾽ εἰς τοὺς ποῖ- 
δος αὐτοῦ γιγνομένης τῆς τιμωρίας, οὖς κἂν ἐχϑροὺς, εἴπερ 
μέτριος εἴη καὶ λογισμὸν ἔχων, ἐλεήσαι; ϑαυμάζω τοίνυν καὶ 

1480 τοῦτ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἀγνοεῖ, ὡς οὐδὲ τοῦτο συμφέρει τῇ πολιτείᾳ 
φανερὸν γιγνόμενον, ὅτι τοῖς μὲν ἄλλην τινὰ κτησαμένοις φι- 
λίαν καὶ κατορϑοῦσιν ἐν πᾶσι πλεονεκτεῖν ὑπάρχει, κἂν ἀτυ- 

5 χήσωσί τι, βᾳδίας εἶναι τὰς λύσεις, τοῖς δ᾽ εἰς τὸν δῆμον ἀναρ- 
τήσασιν ξαυτοὺς οὐ μύνον κατὰ τἄλλα ἔλαττον ἔχειν ὑπάρξει, 

ἀλλὰ καὶ τὰς συμφορὰς βεβαίας τούτοις μόνοις τῶν ἄλλων 

μένειν. ἀλλὰ μὴν, ὅτι τοῦϑ᾽ οὕτω γίγνεται, βῥάδιον δεῖξαι. τίς 
10 γὰρ οὐκ οἶδεν ὑμῶν “άχητν τῷ Μελανώπου ἁλῶναι μὲν ὁμοίως 

ἐν δικαστηρίῳ συμβὰν, ὡς καὶ νῦν τοῖς “υκούργου παισὶν, 
ἀφεϑῆναι δὲ πᾶν τὸ ὄφλημα, ἐπιστείλαντος ᾿Αλεξάνδρου ; καὶ 
πάλιν νησιβούλῳ τῷ ᾿Δχαρνεῖ ἁλῶναι μὲν ὁμοίως, καταγνόν- 

15 τος αὐτοῦ τοῦ δικαστηρίου, ὥσπερ καὶ τῶν “υκούργου ει: 

'δων, ἀφεῖσϑαι δὲ, καλῶς ποιοῦντι; ἄξιος γὰρ ἀνὴρ, καὶ οὐδεὶς 
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᾿ ᾿ “ ῷ αν». “ 

ἂν. ἐπὶ τούτοις τοὺς νόμους ἔφη παταλύεσϑαι τῶν νῦν βοών- 
των". εἰκότως. οὐδὲ γὰρ πατελύοντο; εἴπερ ἅπαντες οἵ νόμοι 

τῶν δικαίων ἕνεκα καὶ σωτηρίας τῶν χρηστῶν ἀνθρώπων τί- 
ϑενται, καὶ μήτε ἀϊδίου ς τοῖς ἀτυχήσασι καϑιστάναι τὰς συμ- 20 

᾿ τὶ Ὑ»Ἤ 

φορὰς συμφέρενν, μήτ᾽ ἀχαρίστους ὄντος φαίνεσϑαι. ἀλλὰ μὴν, 
“7 ΄ μ᾿ ᾿, 3 

εἴγε. ταῦϑ᾽ οὕτως, ὥσπερ ὧν φήσαιμεν, ἔχειν συμφέρει, οὐ 
μύνον τοὺς νύμους οὐ κατελύετε, ἡνίκα ἐκείνους ἠφίετε, ἀλλὰ 

. -" . ᾽ ᾿ 

“καὶ τοὺς βίους ἐσώζετε τῶν τοὺς νόμους ϑεμένων ἀνθοώπων, 95 
ἢ ’ 3 . 2 “άχητα μὲν πρὸς χάριν δεηϑέντος ᾿Δλεξάνδρου ἀφέντες. Μίνη- 
σίβυυλον δὲ τῇ τοῦ βίου σωφροσύνῃ σώσαντες. μὴ τοίνυν τὸ 

, ι 4 ᾿ ᾿ , Ν}} Ἁ 

χτήσασϑαν τὴν ἔξωϑεν φιλίαν λυσιτελέστερον δείενυτεν Ἢ τὸ 

τῷ δήμῳ παρακαταθέσθαι ξαυτὸν, μηδ᾽ ἔστω τῶν ἀγνώτων εἷ- 1481 
γαν κρεῖττον, ἡ) τοῖς πολλοῖς ὑμῖν τὰ συμφέροντα πολιτευόμενον 

, - 

γιγνώσκεσθαι. τὸ μὲν γὰρ πᾶσιν ἀρέσκειν τὸν συμβουλεύοντα 
, ᾿ 3 ; 3 

καὶ τὼ κοινὰ πράττοντα ἀδύνατον, ἐὰν δ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ ταὐτὰ 5 
- [ - 

τῷ δήμῳ τις φρονῇ, δίκαιός ἐστι σώζεσθαι" εἰ δὲ μὴ, καὶ ϑερα- 
’ - Ἥ » ἣν ᾿ ΄ῳΩ ΄ 

πεύειν ἑτέρους μᾶλλον ἡ τὸν δῆμον ἅπαντας διδάξετε καὶ φεύγειν 

τὸ τῶν ὑμῖν συμφερόντων ποιοῦντά τι γνωσθῆναι. ὅλως δὲ κοι- 
΄ ΠῚ » δ ,  ῥδμ . 3 -» 4 ὅν » 

ψὸν ἐστιν ὀνειδος ἁπάντων, ὦ ἀνδρὲς “«ϑηναῖοι, καὶ ὁλης τῆς 
΄ « “- ΄  ν “-- 

πόλεως συμφορὰ, τὸν φϑόνον δοκεῖν μεῖζον ἰσχύειν παρ᾽ ὑμῖν, 10 
- ᾽ » ᾿ - - 

ἢ τὰς τῶν εὐεργεσιῶν χάριτας, καὶ ταῦτα τοῦ μὲν νοσήματος 
» ϑ " Α 7 ’ ἢ ι ᾽ ᾿ 
ὄντος, τῶν δὲ τοῖς ϑεοῖς ἀποδεδειγμένων. καὶ μὴν οὐδὲ τὸν 

»" " 

Πυϑέαν παραλείψω τὸν μέχρι τῆς παρόδου δημοτικὸν, μετὰ 
-» » ἃ ᾿ ᾿ ᾽ [χ - , ᾿ Α ᾽ 

ταῦτα δ᾽ ἕτοιμον εἰς τὸ καϑ᾿ ὑμῶν πάντα. τίς γὰρ οὐκ οἶδε 15 
: ω ς - " " μ 

τοῦτον, ὅτε μὲν τὴν ὑπὲρ ὑμῶν τάξιν ἔχων εἰς τὸ πολιτεύεσϑαν 
δ -» ͵ ᾿ 

παρῆξει, ὡς δοῦλον ἐλαυνύμενον καὶ γραφὴν ξενίας φεύγοντα 
καὶ μικροῦ πραϑέντα ὑπὸ τούτων, οἷς νῦν ὑπηρετῶν τοὺς κατ᾽ 

- , » » }] » τι ΄ , » Ἅ 

ἐμοῦ λόγους ἔγραφεν, ἐπειδὴ δ᾽, ἃ κατηγύρει τότε τῶν ἄλλων, 30 
»" “ 3 . [χ 

νῦν αὐτὸς πράττει, εὐποροῦντα μὲν οὕτως, ὥστε δύ᾽ ἔχειν ἕταί- 
ΕΣ ΄ ὡς ὦ ᾿ ᾽ ρας, αἱ μέχρι φϑόης, καλῶς ποιοῦσαι, προπεπόμφασιν αὐτὸν, 

᾽ , , δ᾽ “» .»- ἘΞ Ἃ ᾿ κ “ἘΠ 
πέντε ταλαντὰ ὃ ὄφλοντα ῥᾷον ἐχτῖσαι, ἡ πέντε δραχμὰς ἀνὲ- 

΄ " 3 ἐν - »" “ 

χεσϑαι πρότερον, πρὸς δὲ τούτοις παρ᾽ ὑμῶν τοῦ δήμου ου 29 
’ - ΄’ 

μόνον τῆς πολιτείας μετειληφότα, ὃ κοινὸν ὄνειδός ἐστιν ἅπα- 
᾽ " ’ ο δ " 

σιν, ἀλλὰ καὶ ϑύοντα ὑπὲρ ὑμῶν τὰς πατρῴους ϑυσίας ἐν 4ελ- 
Ὁ Ὡ ἐν ω » - » Ξ5 

φοῖς; ὅταν οὖν τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα πᾶσιν ἰδεῖν ἡ παραδεί- 
Ἂ 9 5 3 - ΄ - κ᾿ 

γματα, ἀφ᾽ ὧν ἀλυσιτελὲς προελέσϑαι τὰ τοῦ δήμου πᾶς τις ἀν 4δ2 
» ’ ΜὋ - χα ο “Ὁ 

κρίναι, φοβοῦμαι, μήποτ᾽ ἔρημοι τῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐρούντων γένη- 
, δι » -" σϑε, ἄλλως τε καὶ ὅταν τῶν δημοτικῶν τοὺς μὲν ἡ καϑήκουσα 

μῃῳ μᾶς δ " » , Ὡ 
μοῖρα καὶ ἡ τύχη καὶ ὁ χρούνος παραιρῆται, οἷον ἸΝαυαιπλέα δ 

᾿)ειποδίδ, Τοπ, 11. ΕΙ ᾿ 
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καὶ Χάρητα καὶ Διότιμον καὶ Μενεσϑέα ἀαὶ Εὔδοξον, ἕτι δ᾽ 
- Εὔδημον καὶ ᾿Εφιάλτην καὶ Λυκοῦργον, τοὺς δ᾽ ὑμεῖς πρόη- 

σϑε, ὥσπερ Χαρίδημον καὶ Φιλοκλέα καὶ ἐμὲ, ὧν ἑτέρους εὖ- 
10 νουστέρους οὐδ᾽ αὐτοὶ νομίζετε, εἰ δ᾽ ὁμοίως τινὰς, οὐ φϑονῶ. 

βουλοίμην ὸ᾽ ἂν, εἴπερ ὑμεῖς δικαίως αὐτοῖς προσοίσεσϑε, καὶ μὴ 
ταὐτὰ, ἅπερ ἡμεῖς , πείσονται. ὡς πλείστους αὐτοὺς γενήσεσθαι. 

ἀλλ᾽ ὅταν γε τοιαῦτα, οἷα τὰ νῦν, παραδείγματὰ ἐκφέρητε, τίς 

.15 ἔστιν, ὅστις εἰς ταύτην τὴν τάξιν ἑαυτὸν γνησίως ὑμῖν ἐϑελή- 

σει δοῦναι; ἀλλὰ μὴν τῶν γε προσποιησομένων οὐκ ἀπορήσετε, 

οὐδὲ γὰρ πρότερον. μὴ γένοιτο δὲ ἰδεῖν ἐξελεγχϑέντας αὐτοὺς 

ὁμοίως ἐκείνοις, οὗ φανερῶς, ἃ τότε ἠρνοῦντο, νῦν πολιτευό- 

μενον οὐδένα ὑμῶν οὔτε δεδοίκασιν οὔτε αἰσχύνονται. ἃ χοὴ 

90 λογιζομένους, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, μήτε τῶν εὔνων ὀλιγωρεῖν, 

μήτε τοῖς προάγουσιν εἰς πικρίαν καὶ ὠμότητα τὴν πόλιν πεί- 
ϑεσϑαι. πολὺ γὰρ άβεωει εὐνοίας καὶ φιλονθοπβηίαα τὰ παρόντα 

πράγματα δεῖται, ἢ ταραχῆς καὶ δυσμενείας, ὧν ὑπερβολῇ χρώς. 

Φ5 βενοί τινες ἐδνμεβοῖκα καϑ' ὑμῶν εἰς ὑποδοχὴν πραγμάτων, 

ὧν διαψεύσειεν αὐτοὺς ὁ λογισμός. εἰ δέ τις ὑμῶν διασύρει 

ταῦτα, πολλῆς ἔστιν εὐηθείας μεστός. εἰ γὰρ, ἃ μηδεὶς ἂν 
ἤλπισεν, δρῶν γεγενημένα, ἃ καὶ πρότερον γέγονε, τοῦ δήμου 

488 πρὸς τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ λέγοντας ὑπ᾿ ἀνθρώπων ἐγκαϑέτων δια- 

βληϑέντος, νῦν μὴ ἂν οἴεται γενέσϑαι, πῶς οὐ τετύφωται; 

ταῦτα δὲ, εἰ μὲν παρῆν, λέγων ἂν ὑμᾶς ἐδίδασκον" ἐπειδὴ δ᾽ 
6. ἦν τοῖς τοιούτοις εἰμὶ, ἐν οἷς, εἴ τις ἐμοῦ κατέψευσται, ἐφ᾽ οἷς 
ἀπόλωλα, γένοιτο, γράψας ἐπέσταλκα, πρῶτον μὲν καὶ πλεῖστον 
λύγον ποιούμενος τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ συμφέροντος ὑμῖν, δεύ- 
τερον δ᾽, ὅτι τὴν αὐτὴν εὔνοιαν, ἣν πρὸς ξῶντα “Δυκοῦργον 

10 εἶχον, δίκαιον εἶναν νομίζω καὶ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ φαίνε- 

σϑαι ἔχων. εἰ δέ τῳ παρέστηκεν, ὡς πολύ μοι περίεστι τῶν 
ἐμαυτοῦ πραγμάτων, οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι πρὸς τοῦτον εἰπεῖν, 
ὅτι τῶν συμφερόντων ὑμῖν καὶ τοῦ μηδένα τῶν φίλων ἐγκατα- 
λιπεῖν ὁμοίως, ὥσπερ τῆς ἐμαυτοῦ σωτηρίας, φροντίζω. οὔκουν 

15 ἐκ τοῦ περιόντος ταῦτα ποιῶ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς αὐτῆς σπουδῆς 

καὶ προαιρέσεως καὶ ταῦτα κἀκεῖνα μιᾷ γνώμῃ πραγματεύομαι. 
περίεστι δέ μοι ταῦτα, οἷα τοῖς κακόν τι νοοῦσιν ὑμῖν περι- 
γένοιτο. καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανά. ἡδέως δ᾽ ἂν ὑμῖν τὴν 

90 ἐπ᾿ εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ μέμψιν ποιησαίμην νῦν μὲν ἐν κεφαλαίῳ, 
μικρῷ δ᾽ ὕστερον δι᾿ ἐπιότυλῆς μακρᾶς, ἣν, ἐάνπερ ἐγὼ ζῶ," 
προσδοκᾶτε, ἂν μὴ τὰ δίκαια γίγνηταί μοὲ παρ᾽ ὑμῶν πρότε-. 



ἘΠΊΣΤΟΜΆἍΑ1.". 451 

ον" οἵτινες (ὦ τί ἂν εἰπὼν μήϑ᾽ ἁμαρτεῖν δοκοίην μήτε ψευ. 
σαίμην;} λίαν ὀλίγωρον οὔτε τοὺς ἄλλους οὔϑ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς 65 
αἰσχύνεσθε, ἐφ᾽ οἷς ᾿Δριστογείτονα ἀφείκατε, ἐπὶ τούτοις 4η- 
μοσϑένην ἐκβεβληκότες, καὶ, ἃ τοῖς τολμῶσι μηδὲν ὑμῶν φρον- 

τίξειν μὴ λαβοῦσι παρ᾽ ὑμῶν ἔξεστιν ἔχειν, ταῦτ᾽ οὐ διδόντες 1484 
ἐμοὶ, ἵνα, εἰ οἷός τε ὦ, τά τε ὀφειλόμενα εἰσπράξας καὶ τοὺς 
φίλους ἐρανίαας τὰ πρὸς ὑμᾶς διοικήσω, καὶ μὴ γῆρας καὶ 

φυγὴν ἐπίχειρα τῶν ὑπὲρ ὑμῶν πεπονημένων ἔγων κοινὸν ὄγει- 5 
᾿δὸς τῶν ἀδικησάντων ἐπὶ ξένης περιϊὼν ὁρῶμαι. βουλομένου δέ 
μου ἐν μὲν ὑμετέρας χάριτος καὶ μεγαλοψυχίας τάξει τὴν οἵ- 
παδέ μον ἄφιξιν γενέσϑαι, ἐμαυτῷ δὲ λύσιν τῆς γεγονυίας οὐ 

δικαίως βλασφημίας πορίσασϑαι, καὶ μόνον αἰτοῦντος ἄδειαν, 10 
ὅσονπερ χρόνον εἰς τὴν ἔκτισιν δεδώκατε, ταῦτα μὲν οὐ συγ- 

χωρεῖτε, ἐρωτᾶτε δὲ, ὡς ἀπαγγέλλεται πρὸς ἐμέ" Τίς οὖν αὐ- 
τὸν κωλύει παρεῖναι καὶ ταῦτα πράττειν; τὸ ἐπίστασϑαι αἰσχύ- 

νεσϑαι, ὦ ἄνδρες ᾿ἡϑηναῖοι, καὶ τὸ ἀναξίως τῶν ὑπὲρ ὑμῶν 
πεπολιτευμένων πράττειν, καὶ τὸ τὰ ὄντα ἀπολωλεκέναι διὰ 15 
τούτους, ὑφ᾽ ὧν, ἵνα μιὶ διπλᾷ κατάϑωνται, ἃ οὐκ ἠδύναντο 
ἁπλᾶ, ΉΡΩΝ ὑπογφάψασϑαι τὴν ἀρχὴν τὰς "αταβολάς" παρ᾽ 
ὧν μετὰ μὲν τῆς ὑμετέρας εὐνοίας ἀφικόμενος μέρος, εἰ καὶ 
μὴ πάντα, ἴσως ἀνακομισαίμην, ὥστε μηδὲν ἀσχημονεῖν τὸ λοι- 40 
πὸν τοῦ βίου, ἂν δ᾽, ὡς οἱ ταῦτα λέγοντες ἀξιοῦσί με, ἔλϑω, 
ἅμα ἀδοξίᾳ καὶ ἀπορίᾳ καὶ φόβῳ συνέξομαι. ὧν οὐδὲν ὑμεῖς 
συλλογίξεσϑε »ν ἀλλὰ δημάτων μον καὶ φιλανθρωπίας φθόνον αν 25 
ΤῈΣ ἂν οὕτω τύχῃ; δι᾿ ὑμᾶς περιόψεσϑε ἀπολούμενον " οὐ γὰρ 

ἂν δεηϑείην ἄλλων ἢ ὑμῶν. καὶ τότε φήσετε δεινὰ πεπονϑέ- 

αι μὲ, ἀκριβῶς οἶδα, ὅτε οὔτ᾽ ἐμοὶ πλέον οὐδὲν, οὔϑ᾽ ὑμῖν 
ἔσται. οὐ γὰρ δὴ χρήματά μ εἶναί μοι προσδοκᾶτε ἔξω τῶν 148 
φανερῶν, ὧν ἀφίσταμαι. καὶ τὰ λοιπὰ βούλομαι μὰ ο 0 
ἐάν μοι μὴ φιλονείκως ᾿ ἀλλ᾽ ἀνθρωπίνως δῶτε τὸ πρὸς τού- 
τοις ἀσφαλῶς εἶναι. οὐ μὴν οὐδὲ παρ᾿ “ἀρπάλου με λαβόντα 5 
δείξετε" οὔτε γὰρ ἠλέγχϑην, οὔτ᾽ ἔλαβον. εἰ δὲ τἀφανὲς ἀξίωμα 
τῆς βουλῆς ἢ τὸν ἄρειον πάγον ΠΑΝ.» τῆς ̓ Αφιστογεί- 
φεωνμὰ πρίσεως ἀναμνησϑέντες ἐγκαλύψασϑε" οὐ γὰρ ἔχω τούτου 
πρᾳότερον πφύσταγμω τοῖς τοιαῦτ᾽ ἐξημαρτηκόσιν εἰς ἐμέ, οὐ γὰρ 10 
δήπου τοῖς αὐτοῖς γε λόγοις ὑπὸ τῆς αὐτῆς βουλῆς ἀποφανϑέντα 
ἐκεῖνον μὲν ἀφεῖσθαι δίκαιον εἶναι φήσετε, ἐμὲ δὲ ἀπολωλέναι" 
οὐχ οὕτως ὑμεῖς ἀλογίστως ἔχετό. οὔτε γὰρ ἄξιος, οὔτε ἐπιτή- 
δεῖος, οὔτε χείρων, ἀτυχὴς μέντοι δι᾿ ὑμᾶς. ὁμολογῶ. πῶς γὰρ 15 

ἘΦ 
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οὐκ ἀτυχὴς; ὧ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς καὶ πρὸς ᾿Αριστογεί- 

τονὰ ἐμαυτὸν ἐξετάζειν συμβαίνει, καὶ ταῦτ᾽ ἀπολωλότι πρὸς 
σωτηρίας τετυχηκότα; καὶ μή μὲ ὑπολαμβάνετε ὀργίζεσθαι τοῖς 

90 λόγοις τούτοις" οὐ γὰρ ἂν πάϑοιμι τοῦτο πρὸς ὑμᾶς ἐγώ" ἀλλ᾽ 
ἔχει τινὰ τοῖς ἀδικουμένοις δαστώνην τὸ λέγειν, ἃ πάσχουσιν» 

ὥσπερ τοῖς ἀλγοῦσι τὸ στένειν. ἐπεὶ τῇ γε εὐνοίᾳ οὕτως ἔχω 
95 πρὸς ὑμᾶς, ὡς ὑμᾶς ἂν εὐξαίμην πρὸς ἐμέ" καὶ τοῦτ᾽ ἐν πᾶσι 

πεποίηκα καὶ ποιήσω φανερύν. ἔγνωκα γὰρ ἐξ ἀρχῆς παντὶ τῷ 

πολιτευομένῳ προσήκειν, ἄνπερ ῃ δίκαιος πολίτης, ὥσπερ οἵ 
1486 παῖδες πρὸς τοὺς γονέας, οὕτω πρὸς ἅπαντας τοὺς πολίτας 

ἔχειν, εὔχεσϑαι μὲν ὡς εὐγνωμονεστάτων τυγχάνειν, φέρειν δὲ 

τοὺς ὄντας εὐμενῶς. ἡ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις ἧττὰ καλὴ καὶ 
προσήκουσα νίκη παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι γίνεται. ξὐτυχεῖτε. 

ΙΨν. 

ΠΡΟΣ ΤΑ͂Σ ΘΗΡΩΑΜΕΝΟΥ͂Σ 
ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ͂Σ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝῊΗΣ ΤΗΙν ΒΟΥ ΔΗ ΚΑΤΤ 

ΔΉῊΜ ιν ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. 

μ ΑΤῸ περὶ ἐμοῦ Θηραμένην ἄλλους τε λόγους βλασφήμους : 

εἰρηκέναι καὶ δυστυχίαν προφέρειν. τὸ μὲν οὖν τοῦτον ἀγνοεῖν, 
ὅτι λοιδορίας ; ἣ μηδὲ μίαν κακίαν καϑ΄ ὅτου λέγεται δείανυ- 

56 σιν, οὐδὲν ἔστ᾽ ὄφελος παρ᾽ εὖ φρονοῦσιν ἀνθρώποις, οὐχὶ 

ϑαυμάζω" τὸ γὰρ ϑρασὺν μὲν τῷ βίῳ, μὴ πολίτην δὲ τὴν 

φύσιν, ἐν ἐργαστηρίῳ δὲ τεϑραμμένον ἐκ παιδὸς μὴ αἰσϑάνε- 
σϑαί τι τῶν τοιούτων εὐλογώτερον ἦν, ἢ συνιέναι. τούτῳ μὲν 

10 οὖν, ἐὰν ἀφίκωμαί ποτε καὶ σωϑῶ, πειράσομαι διαλεχϑῆναι 

περὶ ὧν εἰς ἐμὲ καὶ περὶ ὧν εἰς ὑμᾶς παροινεῖ, καὶ νομίξω, 

καίπερ οὐδὲν μετέχοντα τοῦ αἰσχύνεσθαι, μετριώτερον αὐτὸν 
ποιήσειν. ὑμῖν δὲ τοῦ κοινῇ συμφέροντος ἕνεκα βούλομαι δὲ 

15 ἐπιστολῆς, οἷς περὶ τούτων ἔχω λύγους, δηλῶσαι, οἷς πάνυ 

τὸν νοῦν προσέχοντες ἀκούσατε' οἴομαι γὰρ αὐτοὺς οὐκ ἀκοῆς 
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᾿ φῆ ἃ ’, ᾿ - 
μόνον, ἀλλὰ καὶ μνήμης ἀξίους εἶναι. ἐγὼ τὴν πόλιν τὴν ὕμε- 

" ΄ Β , 

τέραν εὐτυχεστάτην πασῶν πόλεων ὑπολαμβάνω καὶ ϑεοφιλε- 1487 
στάτην᾽ καὶ ταῦτα οἶδα καὶ τὸν Δία τὸν Δωδωναῖον καὶ τὴν 

3 ἣ 3 

Διώνην χαὶ τὸν ᾿ἡπόλλω τὸν Πύϑιον ἀεὶ λέγοντας ἐν ταῖς 
μαντείαις καὶ προσεπισφραγιζομένους τὴν ἀγαϑὴν τύχην ἐν τῇ 

ἢ ΤΗΣ : ἈΠ 
πόλει εἶναι παρ᾿ ὑμῖν. ὅσα τοίνυν περὶ τῶν ἐπιόντων δηλοῦ- 5 

-»" κ » 

σιν οἵ ϑεοὶ, δῆλον ὡς προλέγουσι, τὰς δὲ ἀπὸ τῶν παρεληλυ- 
ϑότων προσηγορίας ἐπὶ ταῖς γεγονυίαις πράξεσι τίϑενται. ἃ 

᾽ ΘΙ κ« -» 

τοίνυν ἐγὼ πεπολίτευμαι παρ᾿ ὑμῖν, τῶν ἤδη γεγενημένων 
᾽ 2 τ » δ - ΄ » 

ἐστὶν, ἀφ᾽ ὧν εὐτυχεῖς ὑμῶς προσηγορεύκασιν οἱ ϑεοί. πῶς 10 
- ’ ᾿ " ᾿ 2 - ᾽ ’ . Η 

οὖν δίκαιον, τοὺς μὲν πεισϑέντας εὐτυχεῖς ὀνομάζεσθαι, τὸν δὲ 

πείσαντα τῆς ἐναντίας προσηγορίας τυγχάνειν; πλὴν εἰ τοῦτο 

τις εἴπη, τὴν μὲν ποινὴν εὐτυχίαν, ἧς ἐγὼ σύμβουλος, ϑεοὺς 

τοὺς λέγοντας εἶναι, οἷς οὐ ϑέμις ψεύδεσϑαι, τὴν δ᾽ ἰδίαν 16 
: ᾽ » 

βλασφημίαν, ἡ κατ΄ ἐμοῦ κέχρηται Θηραμένης, ϑρασὺν καὶ 
3 ᾿ π 3 - » 

ἀναιδῆ καὶ οὐδὲ νοῦν ἔχοντ᾽ ἄνθρωπον εἰρηκέναι. οὐ τοίνυν 
μόνον ταῖς παρὰ τῶν ϑεῶν μαντείαις ἀγαϑὴν οὖσαν εὑρήσετε 
τ , 3 ϑ »ν - - 

ἢ] κέχρησϑε τύχῃ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ϑεωροῦντες, 90 
Ἃ 28 [4 ᾽ - » Α κ᾿ " , κ ΄ 

ἂν ἐξεταζητε ὀρϑῶς. ὑμεῖς γὰρ, εἰ μὲν ὡς ἄνϑυωποι τὰ πράγ- 
, ἠὲ ᾽ ΄ 7 δι 8 δ ι 

ματα βούλεσϑε ϑεωρεῖν, εὐτυχεστάτην εὑρήσετε ἀφ᾽ ὧν ἐγὼ 
, » -»- γ» . Ε 

συνεβούλευσα τὴν πόλιν γεγονυῖαν, εἰ δὲ, ἃ τοῖς ϑεοῖς ἐξαίρεϑ' 
ιΣ ΄, ΄ ΕΣ ͵ , ᾽ ΄ , 
νυπᾶρχει μόνοις, τούτων ἀξιώσετε τυγχάνειν, ἀδυνάτων ἐφίεσϑε. 35 

᾿ ᾽ - ᾿ ᾽ ’ 3 ᾿ ΄ δ , 

τί οὖν ἐστι ϑεοῖς ἐξαίρετον, ἀνθρώποις δ᾽ οὐ δυνατόν ; ἁπὰν- 

τῶν τῶν ἀγαθῶν ἐγκρατεῖς ὄντας κυρίους εἶναι, καὶ αὐτοὺς 
- - ΕΣ »" ν ᾿ 3 

ἔχειν, καὶ δοῦναι τοῖς ἄλλοις, φλαῦρον δὲ μηδὲν μηδέποτ᾽ ἐν 
παντὶ τῷ αἰῶνι μήτε παϑεῖν μήτε μελλῆσαι. καὶ μὴν ὑποκειμέ- 1488 
φῶν τούτων, ὥσπερ προσήπει, σκοπεῖτε τὰ ὑμέτερα αὐτῶν πρὸς 

ὡκ«μὰ -» Ε) ᾽ ΄ τ ι -“ ᾿ 3 , 
τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἐστὶν ἀγνώμων, 
[ μ Ἃ ᾿ , ’ 2 ἄνδ κα Ξ 
ὅστις ὧν ἢ τὰ “ακεδαιμονίοις συμβεβηκότα, οἷς οὐκ ἐγὼ συν- 5 

΄ Ἢ ᾿ , ᾿ [4] ΕΥ Ὶ ᾽ ͵ , 

εβουλευον, ἢ τὰ Πέρσαις, πρὸς οὖς οὐδὲ ἀφικόμην πώποτε, 
΄ -" »" ᾿ - - 

αἱρετώτερα φήσειεν εἶνων τῶν ὑμῖν παρόντων. καὶ ἐῶ Καππάς- 
τ » 

δοχας χαὶ Σύρους καὶ τοὺς τὴν ᾿Ινδικὴν χώραν͵ κατοικοῦντα 
. 2 ΄ » : ἀνθοώπους ἐπ᾽ ἐσχάτων γῆς, οἷς ἅπασι συμβέβηκε πολλὰ καὶ 10 

δεινὰ πεπονϑέναν καὶ χαλεπά. ἀλλὰ νὴ Δία τούτων μὲν ἄμει- 
γον ὑμᾶς πράττειν ἅπαντες ὁμολογήσουσι, Θετταλῶν δὲ καὶ 

᾿ρκάδων καὶ ᾿Δργείων ᾿ χεῖρον ἢ τινῶν ἄλλων, οἷς ἐν συμμα- 

χἰᾳ συνέβη γενέσϑαν Φιλίππῳ. ἀλλὰ τούτων καὶ πολὺ βέλτιον 15 
2 , 3 , - ᾿ , , ᾽ : 
ἀπηλλαγατε, οὐ μόνον τῷ μὴ δεδουλευκέναν, (καίτον τί τηλι- 

“Ἃϑ κε 3 3 κ᾿ - ᾿ ι ᾿ 
κοῦϑ᾽ ἕτερον;) ἀλλὰ καὶ τῷ τοὺς μὲν πάντας αἰτίους εἶναι δο- 
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» - . -» ΄ « 

κεῖν τῶν τοῖς “Ἑλληὸν κακῶν συμβεβηκότων διὰ Φιλίππου κὰν 
-" τ , » -" “Ὁ δ 

30 τῆς δουλείας, ἐξ ὧν εἰκότως μισοῦνται, ὑμᾶς δ᾽ ὁρᾶσϑαι ὑπὲρ 
μ 2 - 

τῶν “Ελλήνων καὶ σώμασι καὶ χοήμασι καὶ πόλει καὶ χώρᾳ καὶ λή μασι καὶ χρήμ πόλι χώρᾳ καὶ 
- μ ε« ’΄ ΄ 

πᾶσιν ἡγωνισμένους. ἀνϑ' ὧν εὔκλειαν εἰκὸς ὑπάρχειν καὶ χά- 
9 «- -»" "» 

ριν ἀϑάνατον παρὰ τῶν τὰ δίκαια βουλομένων ποιεῖν. οὐκοῦν 
3 9 τ » ᾽ 

265 ἀφ ὧν ἐγὼ συνεβούλευσα τῶν μὲν ἀντιστάντων ἄριστα πρότ- 

τεῖν τῇ πόλει συμβέβηκε, τῶν δὲ συνηγωνισμένων ἐνδοξοτέραν; 
Ἐν , ι 

εἶναι περίεστι. τοιγαροῦν ἐπὶ τούτοις οἵ ϑεοὶ τὰς μὲν μαντείας: 
3 - ΟΥ̓͂Σ : 

τὰς ἀγαϑὰς ὑμῖν διδόασι, τὴν δ᾽ ἄδικον βλασφημίαν εἰς κεφα- 
148θλὴν τῷ λέ 3 ίη δ᾽ ἄν τις, εἰ προέλ ἐξετά ἣν τῷ λέγοντι τρέπουσι. γνοίη ὃ ἂν τὶς, εἰ προέλοιτο ἐξετά-. 

- [2Ὶ ᾿ Ἧι ΄ ΄ 

σαι τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐν οἷς ζῇ. ἃ γὰρ ἂν καταράσαιτό τις 
» - ἂν ᾿ ΄ ΡΜ 

αὐτῷ, ταῦτ᾽ ἐκ προαιρέσεως ποιῶῖ. ἐχϑρὸς μὲν γάρ ἐστι τοῖς 
-» “- ΄ ’ 

γονεῦσι, φίλος δὲ Παυσανίᾳ τῷ πόρνῳ, καὶ ϑρασύνεται μὲν 
Ἐν ν 5 ὡς ἀνὴρ, πάσχει δ᾽ ὡς γυνὴ, καὶ τοῦ μὲν πατρός ἐστι πρείτ-: 

- -ν “-" 3 δ ’ 

τῶν, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν ἥττων, οἷς δ᾽ ὑπὸ πάντων δυσχεραίνεται, 
, ᾿ “ διῶν, ᾿ 56 ΄ Π » 

τούτοις τὴν διανοιαν ἀγάλλεται, αἰσχροῤῥημοσύνῃ καὶ τῷ διη- 
-" »ν 3 δ Ὁ δ. ΓῚ » » 9 , Ὁ ᾽ ο 3 γεῖσϑαι τοῦτ᾽, ἐφ᾽ οἷς ἀλγοῦσιν οἱ ἀπούοντες, ὁ δ᾽, ὡς ἀφε- 

-»" 9 δ 

10 λὴς καὶ παῤῥησίας μεστὸς, οὐ παύεται. καὶ ταῦτα οὐκ ἂν ἔγρα- 
- - ’ - 

ψὰ, εἰ μὴ κινῆσαι τὴν ἐν ὑμῖν μνήμην τῶν προσόντων αὖ- 
-ν »" -" 3 Ἷ 

τῷ κακῶν ἠβουλόμην. ἃ γὰρ ἂν εἰπεῖν ἄν τις ὀκνήσαν, καὶ 
’, Ἃ τ ΄ “ 

γράψαν φυλάξαιτ᾽ ὧν, οἴομαν δὲ κἀν ἀκούσαντα δυσχερᾶναι, 
- δεν ΄ τι ι 3 ο' δια ᾿ 

15 ταῦτα ἀπὸ τοσούτων, α μνησϑεὶς οἶδεν. ἕκαστος ὑμῶν πολλὰ 
[νς 3 καὶ δεινὰ καὶ αἰσχρὰ τούτῳ προσόντα, ὥστ᾽ ἐμοί τε μηδὲν 

3 - » ᾿» -" -Ἤ - 

ἀναιδὲς εἰρῆσϑαι, καὶ τοῦτον ὑπόμνημα τῶν ξἕαυτοῦ χαχῶν 
9 - “4, 3 - 

ὀφϑέντα πᾶσιν εἶναι. εὐτυχεῖτε. 

Υ. » ᾿ 

ΠΡΟΣΟΗ͂ΡΑΩΑΚΑΠ ΟΣ ΙΣΤ ΕΣ 

ΦΖΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ἫΡΑΚΛΕΟΔΩΡΩΙι ΒΥ 

ΠΡΑΤΊΕΙΝ. 

9, ᾿ ὅπως χρὴ πιστεύειν οἷς ἀπήγγειλέ μον Μενεκράτης, 
οὔϑ᾽ ὅπως ἀπιστεῖν ἔχω. ἔφη γὰρ ᾿Επίτιμον ἐνδεδεῖχϑαν μὲν 
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Ὁ. ὦ ΄ 3 ’ 2 3 χαὶ ἀπῆχϑαι ὑπὸ ᾿άράτου, σὲ δὲ ἀγωνίζεσϑαν. καὶ ἁπάντων αὐ- 1400 

χ ’; 

τῷ χαλεπώτατον εἶναι. δέομαι δὴ σου πρὸς Διὸς ξενίου καὶ 
» - ’ “ 3 » - 

πάντων τῶν ϑεῶν, μή μὲ καταστήσῃς ἀηδεῖ καὶ δεινῷ μηδενὶ 
-» -' ι - - 

περιπετῆ. εὖ γὰρ ἴσϑι, χωρὶς τοῦ μέλειν μοι τῆς ᾿Επιτίμου 

σωτηρίας καὶ νομίσαν μεγάλην ἂν συμφορὰν, εἴ τι πάϑοι, καὶ 5 
, 

τούτου σὺ συναίτιος εἴης, αἰσχύνομαι τοὺς συνειδότας μοι τοὺς 
- ἐν 3 ΄ 

λόγους, οὖς ἐγὼ περὶ σοῦ πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἔλεγον, 
ν - τ -» 

πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἀληϑῆ λέγειν, οὐκ ἐκ τοῦ “πεπλησιακέναι σον 10 
-Ψ Ϊ!} Ἂ Ὁ » Ὡ“ ΄ς ᾽ ’ὔ ᾿ , 

πεῖραν ἔχων, ἀλλ᾽ ὁρῶν, ὅτι δόξης ἐπιτυγχάνων καὶ παιδείαν 
9 δΩ δ » [ ᾿ ] ὕν, 4 ὕω, ΤΠ) ὃ - Ὡ 
ἀπεδέχου, καὶ ταῦτα [τὴν] ἀπὸ τῆς Πλάτωνος διατριβῆς, ἥπερ 
ἐστὶν ὡς ἀληϑῶς τῶν μὲν πλεονεκτημάτων καὶ τῶν περὶ ταῦτα 

᾿ἶεὶ ἕξ - ’ ᾿ ᾿ - , ᾿ ζ σοφισμάτων ἔξω, τοῦ βελτίστου δὲ καὶ τοῦ δικαιοτάτου περὶ 1 
, δ! ΣΡ 2- ἕ , ὃ Ἐ ι ᾿ ι " ΒΝ. } 

πάνϑ' ἕνεμα ἐξητασμένη" ἧς μὰ τοὺς ϑεοὺς τῷ μετασχόντι μὴ 
"ὦ ᾿ 7 τ , -- 

οὐχὶ ἀψευδεῖν καὶ πρὸς ἅπαντας ἀγαθῷ εἶναι οὐχ ὅσιον ἡγοῦ- 
3 ας 88. - Μ " " 

μαι. γένοιτο δ᾽ ἄν μὸν κἀκεῖνο τῶν χαλεπωτάτων" εἰ γὰρ 
φ ; 3 ν κ.. Ὁ ΄ ὡρμηπκεὶς κατ᾽ ἐμαυτὸν εὐνοϊκῶς ἔχειν. σοι τὴν ἐναντίον γνώμην 90 

“- 3 3 - 

μεταλαβεῖν ἀναγκασϑείην, δι΄ ἃ δὴ ὑπολαμβάνω παρεωρᾶσϑαϊ 
.: Ἁ -" ͵ χ Ὃ » 

καὶ πεφενακίσϑαι, καν μὴ φῶ, νόμιζε οὕτως ἕξειν. εἰ δὲ ἡμῶν 
͵ [χ » ΄ ᾿ “’ 

καταπεφρόνηκας, ὅτε τῶν πρώτων οὐ" ἐσμέν πω, λόγισαι,, ὁτι 
" ᾿ ᾿ς πα Ν᾿ " ; ἰν , ᾿ τι που » ἐ 5 

«(αἱ σὺ τότ᾽ ἤσϑα νέος καὶ τὴν ἡλικίαν εἶχες, ἣν ἡμεῖς νῦν, ἐκ 2 
» ’ » 

δὲ τοῦ συμβουλεύειν καὶ πράττειν γεγένησαι τηλικοῦτος. καὶ 
ο» - ᾽ ,Ὶ 3 - 

ἡμῖν τοῦτο συμβαίη. τὸ μὲν γὰρ εὖ βούλεσϑαν πάρεστι, τῆς 
΄ , 3᾽ Φ δὲ τύχης συλλαμβανούσης καὶ τούὐργον γένοιτ᾽ ἄν. καλὸς οὖν 

, ἜΣ ᾽ 
ἴρανος χάρις δικαία" ἣν καὶ σὺ ποίησαι πρὸς ἐμέ. καὶ μηδ᾽ 1401 
Β 3 ᾿ -Ἢ -ν “- Ρ - 3 3 

ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν σοῦ φρονούντων χεῖρον ἄγου μηδὲ ἡττῶ, ἀλλ 
»ὕ " -»" » “ 

ἐκείνους ἄγε ἐπὶ τὰ σοὶ δοχοῦντα. καὶ πρᾶττε οὕτως, ὅπως : 
᾿ ὼ δ ᾿Ξ 

μηδενὸς τῶν ομολογηϑέντων 'στερηϑῶμεν, ἀλλ᾽ ᾿Επιτίμῳ γένη- 6 
2 « λ 

ται σωτηρία τις καὶ ἀπαλλαγὴ τῶν κινδύνων. παρέσομαν δὲ 
Ἁ , » Α , 

εἰς τὸν χρύνον κἀγὼ, πκαϑ' ὃν σὺ φὴς καιρὸν εἶναι. γράψας 
Ω ͵ , Ἅ " Ὁ ᾽ 

δέ μοι πέμψον, ἡ καὶ ὡς φίλῳ ἐπίστελλε. εὐτύχει. 
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ΥΙ. 

ΠΡΟΣ ΤΗ͂Ν ΒΟΥ͂ΖΨΖΗ͂Ν. ΚΎ θοὸν 

ΔΉΜΟΝ ΤῊΝ “ΘΗΝΩΑ͂ΙΩΝ 

ΖῊ ΜΟΣΘΥ ΝῊΓΣ ΤῊΣ ΒΟΥ ΖΗ ΆΤΤοΙ 

ΔΉΜϑι ΧΑΙΡΕΙΝ. 

Ἢ, Ἁ »» Ἁ - 

λϑὲν ἐπιστολὴ παρ᾿ ᾿Αντιφίλου πρὸς τοὺς τῶν συμμάχων 
ἐδ 2 ι - "Ἂ 

συνέδρους, τοῖς μὲν βουλομένοις ἀγαθὰ προσδοχᾷν ἱκανῶς γε- 
,͵ - . 3 ΄ - ᾽ ΄ ι ᾿ "τ 

5 γραμμένη: τοῖς ὃ Ὡρβεύρηων γμήντιπιρτρρ γεολάψειρ, καὶ δύδχε- 

ρεῖς ἀπολείπουσα λόγους, οὗ παραλαβόντες τὰ πὰρ ἀντιπάτρου 
͵ ι ᾿ ᾽ , 9 , ἈΕῚ ΝΣ Η 

γράμματα πρὸς Ζείναρχον ἐς Κορινϑον ἔλθοντα ἁπάσας τὰς ἐν 
΄ ΄ ’ [4 ᾿ 

Πελοποννήσῳ πόλεις τοιούτων λύγων ἔπλησαν οἵων εἰς κεφα- 
-- 2 «- -Ό- 

10 λὴν αὐτῶν ἀποστρέψειαν οἵὗ ϑεοί. ἀφικομένου. δὲ τοῦ νῦν 
δ 3 - 3 - ΄ 

ἥκοντος μετὰ τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ φέροντος γράμματα παρὰ Πολε- 
4 ’ ι ᾿ ᾽ νν ᾿ ᾿"» δ - "» 4 

140Ὁ μαίστου πρὸς τὸν ἀδελφὸν ᾿ΕἘπίνικον, ἄνδρα ὑμῖν εὔνουν καὶ 
ΎΥΝ 2 , ᾽ 

ἐμοὶ φίλον, κἀκείνου πρὸς ἐμὲ ἀγαγόντος, ἀκούσαντί μοι ἃ 
ω 3 ἘΝ ΤῈ δι τς 

ἔλεγεν ἐδόκει πρὸς ὑμᾶς αὐτὸν ἀποστεῖλαι, ὕπως πάντα σαφῶς 
᾽ ἐ - ᾿ς “Ἢ 

5 ἀκούσαντες τὰ ἐν τῷ στρατοπέδῳ γεγονότα τοῦ περὶ τὴν μάχην 
, κι ι Ὁ μ"" 

παραγεγενημένου τότε εἰς τὸ παρὸν ϑαῤῥῆτε καὶ τὰ λοιπὰ, τῶν 
ἂν ΄ τι ΄ δ ΄ ᾽ εἰ 

ϑεῶν ϑελόντων, ἃ βούλεσϑε, ἔχειν ππολαμβάνητε. εὐτυχεῖτε. 
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ΑΔ) ΒΟΉΟΙΙΑ 

ΙΝ 

τ νς ναῤοραῤμος μαβοψΗΚ, ἄρρι ας γυναι λυπα ἀν μὲ ον 

ῬΒΑΕΕΒΑΤΙΟ 

ἀῶ. ΖΑΓΘΒΙ ΒΈΙΒΕΚ 

ΠΛΟΝ ΘΧοἄογο ργοῦϑιι5. ἃΡ ΘΠ ἴοπθ Ὠ θη βεΠθΐ5 τηθὰ σοί σίας 

ἴπ ΟΥ̓ ΟΡ ΟΠ, 50Π011ἃ σίβιιμι [1], ΠΘ] 16. ΘΔ ΠῚ} ΠΡ ΑΥ [αυγ αρὶπο 

Ὁπογανο. Νυισαμίιν ΘΠ Ῥ]οσ πο ϑ. ΠΟ] αβίαθ, οἱ τ Πὶ «υϊάθη 

ἸλιΙΠ 181} 1101} ΔΜ Π1115 ἃ ΘΟΥΏ ΟΟΠΒΟΓΙΟ τίσι, ΠΟΠΉ λ] 1π6-- 

Ῥίογιιπι, «ΠΟΥ ΊΙΙ 5ΓῸΠῚῚ Ὶ ΠᾺ ΠῚ 58 60))6. 650 185. τιΐγιι) τ ἀθα5 Ἠ]ᾶ σ 5.» 

8 ΜΠ] 5ΘΥΘΙ 85. (οὐοπάππι ἰαμηθη. {ἘΠῚ ΠΟΣῚ δάθοι]. ϑιιΐ ΘΗΪΠ} 

Βαπά γαιοὶ, «αἰ, ταπιοίϑὶ ἃ Θ)ΆΘΟΙ5. 500] 1518 παδιιμ ρ ΟΣ] ἢὰ-- 

βοαηΐξ, ἰδπαιαηι ἃ δἰου τ] 10. ἀὰξ να]οιπι παρ “αοίαηι, ἴπκ 

ἄπο μαι ππὰ]6 «απ άθη. 1Π1 Ὡ}1}}} ΒΆΡΟΡο υἱἀθηίαν., νοίιϑέι [ἀ- 

Ἠ.6 1. ΔΙ᾿ 16} ΔΙΙΟΓΟΤ ΟΠ, 1 410} 50ΠΟ]Ια δχϑίοτξ, ΠῚ νἸ θαι 

βῖπο 1118. θπτ}, ἀθο556. 111 πο] γραν ἴθι ΟΡ Ππαμ, Ἰπν το 56 

ΟΟΟ]αν ον. ΑἸ πρἶοθ. 5101 Ρ]ασθμ οἱ Βϑατ ν᾿ ἀοηξιν οχϑιι]- 

ἴαπίαιιθ, ὉΔῚ γπ8]6 8811 Δ]1Ου)115 συμ Δ 1 Οα5 Γἱ ΘΟΠΙ ΘΓ α, {11 

ΘΟμ 10 ΘΧΡΌΡ Ραμα, 6 ἸΠΘΙΡ. ΔΠ15., 41|85 Ἰδοίαμξ, οἀϊάονίηί, Ὁ πο-- 

γι Ἰοντ αΐθηι ΡΟΣ 6 γἱάθο, αἴαιιθ Ἰδξουιμ, {1105 Ῥάμ]0 δηΐθ 

ποία αμ., τη] αΐθηι. 6. 18 8] βίο 586, βο ΒΟ ΠΟΥ} ῬΥΟΥΒ1ι5 

Ὁ1}11 ΠΘμ βίη: π60 Δα 4 Ί55θηι; Ῥ]ΘΓ Δ 116. ΟΠ οαδ8ἃ ΠΠ6Ὸ 1π-- 

᾿ ΦΠΪΟΤα., {ΕΠ Δ, 1811188.., ΕὐΊνΊΑ]1ὰ., ρου! Πἶ δι. ογαῖίο τη} 016 08-- 

ῬΠΠΙΤΟΥ ΒΟ] οθοϊβδϑαῖ. ψουαμη οι θ ὶ (15 τ βίδα 2 ῬΊαουῖε ἸσΊ ον 

ὈΠΡιαπΐ, οἱ συΐδσο ΕἸ] υιτμξπγ, Θοπμ θη αν ἱο 5 1115, 51 {πὶ νοϊοηΐ, 

ΟἸΡΆΛ 405 ΤΙ] ΘΓΟ., 5014 ἄατα Πΐο Ἰοοΐ, ἡπιαθ΄ Θοἄϊ 05. ἃ 116 τι50-- 

Ῥαΐ Βαγνδυῖοιβ οἵ. Απριιβίαμιιβ ἀράϊδβθηΐ: ποὴ 4ὸ ψυσαιβ ππθ- 
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ἨΟΓὰ Θ5βθῃΐ ; 511} ΘΠ Ῥᾶοπο οαἄοι; 56 ητιὸ δα" ομὶ πῖθαθ 110-- 
ν δ 5. σι δύϊδηη ὉΠ] τιϑπν Αἰ οΥΓοπ , οοάαο νο πα] ΠἸοτοηι τοάάογοπξ 

οἰ οΟΥἾΠΟ15. φαοάδιηηιοίο τ Ο 5ϑαυ 81, ἔασι τὖ στ] σαΐα Ἰοοίο {]- 

Ῥίαμι οὶ πᾶ πονὰ Ροβϑεῖ ΘΟΒΓΟΥΡῚ οἱ παι γαγὸ 4 πΟαπ6 πο 

δπϊθπἀαν. ϑΟΠΟΠουἢ Ατισιιβίδ ΠΟΥ 1}}} ΡΔ Γ ΘΗ ΨἼΧ ἰου πη Η]οΡο-- 

Ὠγμπ5. ΤΟΙ Π 5. οἀϊάογαὶ, οἵ βᾶμ «πάθην Ῥᾶτγπμι Π 4 6]16γ. Ερο 

Ῥίδπα οἱ Ῥοπὰ Πίο υθάα 1, φαοδά Ἰοσὶ Ροΐογαπί. Δα 6 ομΐπη Ρ1-- 

ῬΠοροσὶ οὐ} 16 11π|5 ἀϑια]! ναί, ἡγα]α νοἰπβίαϊο, Γαμη0, 5οΡ 105, Θοι-- 

ἐρῖτα ἀἸριτσγαμι ΟὈ]θνατα ὁγᾶμΐ, 85 ἘΑΡΡΙΟῖτι5. ορίίπιθ [15 46 

ΒΌΒΟΪ 5 ΠΟΥ π|5 οδὲ, ΠΟΠΙΟ 8[185 10 ΠΟ 5 ΟὈδοιμιιβ: ἀοοΐαη ἐδ- 

Π16 ΘῸ] οἱ 1 π5Ε} 1101 [π|550 ἰοϑ.αΓ{Π ΟΡ ΕΥα ἃ 60 [115 ἴπι 50Π01115 

6. ΠΙΘΠΡΥ 115 Ατισιιβία15 ΘΧΒΟΥ 6 Π415 πδναΐα. ΟἿἹ 151 νἸ81Ὲ Π11-- 

ἨΪ σΟΝΠ ΤΙ Ἰ556 9. οἵ σον] ΘΠ 1 ψΟ ΘΔ] ΟΣ 11, 41] ΡῈ 15 111 568ο-- 

1|ὰ οχάταία οσαπΐ, τηο ἀοουίδβοί, ἰδηγοΐβι 11 (α]αβάδτη Ἰαρ585 δβέ, 

ὨΙΠ ΔΠ Ο50. ΔΤΙ5115 65561} Θἃ ΘΧΒΟΙΊΡΟΓΟ. Νο ἘΑΡΥΊΟΙΟ πηρπΐδη- 

ἄδλ8 διηΐ 81} σΡΟΡΓὰθ. οἱ ἴδῃ} ἈΡΠΟΡ 65 παραδιορϑώσεις, 4186 

ὙγοΙΠαπαι Ποστιι ΒΟΠΟΠου ΘαἸ οποὴ ἀδάδοογαπε, 5864 ἴρ51 

ὙγΟΙΠο, 41, 4τι86 ΠΠΠ1|5 15 16 Πσουοῖ, βἰδίϊη θεν αἴ 580 τα 8-- 

νἱξ, ῬΙουιπτα δ 1 ῬΘΙΠ5,. δα 1η ἸΟΟΙ ΘΟΙΠΙ, 4π|886 ἘΔΌΥΙΟΙΤΙ5 

Ἰοσοῦθ πρατιϊβδϑοῖ, σοιηπηθηΐα δὰ βαῆροι. Νρατιθ δσοιηθῖ 1056 

Αἰ] 6. ΔΠ51Π|, Π16 6.5 ΘΟ΄ΙΟῖ5 Αι, Ἰθοοπ 65 ΠΡΊᾳ πο ̓ ΟΟΘΟΣ 

δαΐ Δ55θο Π|Π} 6856, ἃτιΐ γραα! 1555. Ἐδοῖ 6 Παΐ, οἱ ψουθου, Π6 

ΠΟΣῚ ΤῸ [οί 510, αὖ ὁσοὸ 4πόσπθ, 41 ἀ16 7. Ππηὶ 1767. 1118 

50 ΠΟ] Ια ΘΧΒΟΤΙΡΕΓΟ ΘΟΘΡΘΥ]Ώ), οἱ 4. 11. 710}}} οἰ πβάθηιν ἅμ ἸαΡΟΥΘα 

πο ἈΡΒΟΙ ΘΟ ΠῚ, οἵ, οὔγαΐαβ αἴαιιθ αἸδίυοῖα8β ΔΠΔΡΊΠ ΤΘΡΈΙ 

᾿αϑομπάαγτιπι ΠΕ Π 41π16, οἵο ἀ65.{ππιῖπι8. ΠΟΥ ἢ ΔΡΟΡΡΔΡΒΊΠΠ ΗΠ ΘΊΜΠΙ 

ΟἿ ὨΘΠΡΤ 115 1Ρ515 ΓΓΒ5 ΟΟΠΙΡΆΓΔΠ(Ι, 4π|86 ΠΙΘΕΙ ΡΠ 86. ἃ 116 

Ῥδθΐο ροβί αὐ ἀομλ108 ΤΈΙΏΪ5586 5.10, ΒΌΒΡΙΘΟΙ Ἰσιίαν, [αἴ 6558 

Ῥαββίῃν Ἰοσον τη, τι ῬΑ ν ΡΠ, πὺπ τπθα]ζαΐα δἰ ᾿θηΐο μι ΚΘ. 68, 

5061 [5 Π80}5 ἸὩΠοτα ἀοίαησι, ΠΘΟΘββαυο απιάθην 110, 564 1η]-- 

οαπᾶο οἱ τπιοπ Ἰπναΐα ΔΊπουνα [ο]ουάτειη. Οποά 51 οῦρο Ποὺ 15 

ΘΌΠΟΡΟ 650 4π04πὸ 811 41 1) 5515 πογὸ, αὖ Πά δ᾽ ΡΌΡΠΟδΘ 

ΒΗΡΟΠΟΙΟΠΙ, ΟΠΙρᾶ6. Ὑ ΘΗ δ ΤΌΡΟ 80 ἰπν]ΐο οἱ ᾿πηρυ πα θηΐο Θ0η- 

γηΐββϑθ. ίβοδηξ Βίπο, 4] ΒΙΠοΙμΘοβ. ργαθδαπΐ, 6χ 6θο, αποά 

ΘΟάτοο5. 5105. ψέγ!5. ἀΟο ἴδ. πιβιραμ 405 ἀθηΐ, ργοῖο δοάϊοσμι 811] 

ἀοοράονα, ΕἸΟΡῚ ποτ, αὖ ἀπὰ8 Ποῖ, ῬΥΔΘΒΘΡ ἢ ἔρβΕ Π8 118, 

ΟἸΪὰἃ οογηαΐ οἱ οποίοί. Ῥοβίθυοσοθ, θοβάθιῃἤ π΄ οΟαΐοο5. ΟἿ 

᾿ποϊάπη!,, Ῥὶυνα ραποίοναν οὔ βουναπΐ ἃ τ] ΟΣ θτι5 ῬΥΔΘίΘυΎἹβᾶ. 

ϑαῦρθ αποάαςρ ἰοοιιβ. αὐδιζαϊἰοἸ]5. ᾿ποιάϊε, ἴον ψουμῃ υἱάονῖ, 
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ῬΥΪΟΥ δὴ ροβἔουϊου. ΠθΡοπὲ Ἰρτξαν 6) π5η10 ἀὶ τη θπν Δ δ 6. ἃ ἀΟΠΠ]15 

βαποῖθ οἱ "6 ]Πρίοβθ σα βίαν], ταὶ 5 ρου 81: ἀυ Ιου Ἰἀοποιι5. {|| αἰν:- 

χιθηἊαο. ΟἾἸαγο. ΤΠΔ]ΟΥ ΘΠ 1 ΠΟ 111 ἃ Ὑ1}18 ἀοοὐϊ8 Ροΐο αἴθ 

οοπίθμο, 5 (ἱ απί Απριιβίαο δυπέ ἁαΐ θυ ηΐ, απ 51 (115. 1115 

ΔΠΡῚ Ἰοσογῖαι οορία οοάϊοιμῃ. Λαριδίαπονιιμη. ἤθί, τ οοάϊοθηι 

Βομηοϑίμθηῖβ Απιρσιιϑίαμτιην, ἃ τη6. 4 σοπ οΥ ἰγαοξΐαϊαμη., ΠῚ 1] Ο11-- 

Π115 ἔδη6}} Ση]ΟΥἹ οἴϊδην ΟΠ θη Χαμ πΐ, ΠΟΙ]. Ομ ΟΓα- 

αἸΡ116. ἴσαι οονίπμ 8.60. 68. , πΟΉΠ1}1ἃ τη 681 (115 Θη 8 616 1558. 

μι Βαναγῖοο ἀπρ]1οῖβ ογαηΐ ΘΟ Θ}15 50Π0}18., Δ]1ἃ ἃ πδητι δ -- 

αὐ Θχαγαΐα,, οδαάθ, πᾶ Τοΐπιμι ΘΟ Ο6Πὶ ΘΧΆΤΑΥ, Ὁ]1ἃ ἃ πονὰ 

βογαϊάϊοσθ, Ῥοβίθγιου 8 ΒΘ ΠΟΣῚ5. 50Π0]1ἃ, 4πιὰθ τ18ὶ νυ] ἀοαμίαν Νῖο- 

ΒΟΒΟΡῸΪ 6586, ἀοίουίονα, ράθ116 50] πη ηιο 0 ἐπ το. θαυ, γοοα ΒΡ. ]Π15 

Ῥυθυ ϑδίηθ ΡΟΣ Δ]1ἃὰ ἴθ! ]θοῖα. ΤΙΔΟΠΠοσα ἀροϊασαπ 18 ἀοδίϊπαίΐα, 

ΟΙἶ58]. Ὑοἰπιβέϊονα αὐΐοπι 111 οἴμ 10.856. ΘΧΒΟΥΊΡΒΙ556η1, 564, 5116 

οΥαϊπο, Οἰβίροιθ πὰ ΒΟ 15, 1. χη αἰ18. ἀφ ϊ Π]6 5] 6 γὸ πιθὸ; πὲ 

οχ ογάϊπο 11 ἄθιπιο οχ ἴρ50 οοάϊοθ βθανωοο ὀχβουθοῦοῖ: αᾳαοᾷ 

116 ῬΥῸ τΟΓῸ δῖ10 οἱ. ργομιίθ αἴαιιο οχροαϊίο οἱ βάο!ον [6]1-- 

οἰζονάτιθ Θχβθοσι5. οϑί, 1)6ῦοο πος Ἠοβίογο, ἰΐὰ 46 μ16 τηου]ΐο, 

τι, «αἰὰ ποὴ νἱάοον. 6)}115 οὐβὰ π6 Ῥἱοίαΐομ 110 ποι] θη ἸΟΥ̓6 

1100 ΤΟΙ ΠΘΡΥῚ 0586. ΔΙΠΟΙΘ 80] {1 οἱ 0115 γοί8. οἱ οοπάθπάα 

Ἰιος ἰοοο Ἰπϑουϊα ΠΟΙ ἰδ ἃ θοβίουοβ ΟΡ ΘΗ ΠΣ ἃ ΤΘΙΗΜΕΙΠΘΙῸΓ: 

ῬΙϑοΙρ πο πιθαθ αάϊηιιο ΔἸ μη 115. οὐ ο58οῖ, ᾿π σοηίηι, ᾿π ἀπ 5[ 81; 

Ῥαδογοπι αἴαιιο Ποποδίαίθηι ᾿ποσιλ} ΜΔ} ἴΠ Ῥαιιοἷ8 6] ᾿Ἰ ΧΙ 6 

ἈΡΡΥΟΡανιι. ΤΠ ΘΟ] ῖοβ, ἀπ 118. 56 Ροβιποίππι Δ αἰχτξ βι115, 

Δαἀγαχῖς οσν Θβίαμν ΠΟΥ ΓΙ) σϑαροαγιιαι. οἱ Ἰα Ππάσιιπὶ ΟΡ [1815 

τ ἹΠοὰ ἸΔΙΟΥ τι. οἱ οδὲ Ῥαϊοία, οἱ βροοίαία 5011 6γ 1 Πάθβασο 

11 ΘΧΒΘΟΠΙΘΠ(18. Π.ΠΠ}}15, 4πᾶρ οἱ πιά οηίι, Ρταρίον. Ἰπά 1068. ἴπ 

ΤΠΘοον ἔα}, ἴα ποῖ ΟΠ ΘΠ ΘΠ 108 1108, αὐ ρῬοίϊπ5. ορίαπάτιπ 

51, ἢ πλ]108. αἰιοίου 5. σΡΆΘΟΟΒ Θχϑίαυθ 5165 1118, οἵ ργδρίον 

Ἰναθο 5 ]α 1)ομποδί πομῖοα ἀ6]γ60. οἱ ἀροβγάρμα Ῥοπθ πια] στα 

οοάϊοῦσμι συαθοονίη : σα]]οὉ οπΐμπὶ ἀτοἴτι8. ΠΡΓΑΡΊΟΥ 11} σΥΔΘΟΟΓΊΙΙ 

οἱ δ} 1158 πο8. οἵ 1 γος 55:05, αἴψιιθ Ἔχ ρ 1: [ἘΠ] οἰ ββδίηιο, τέ 

5Ά 606 χα 18 51. ἘΧβοΥρϑιΐ μη ΒΟ Πα ἴὰ ἘΠιϑοουϊπαπι ΘΟ 6π6- 

γοηϑία, 8]1 ἴῃ οἰμχάίοιι γοδἴδμ, ᾿ΐθι τι Ἡ οϑἱοάτπηι αἴαιο ΡΙπάδγιι 

οχ Απριδίαπο οοάϊοθ, 500] ]ὰ ἀπ ρ]1οῖθ. σθου 8. πὶ ΑὙϑ 46 ῃ ἃ 

αἀπιοθτι5. ΘΟΕ θτι5. ΜΙ Ομ Δ ΟΠ ομβῖθιι8, Ἐπάοχὶ (πὶ νυ]σο ρμυϊαίΐυτ) 

Ἰιοχίοοι,, ἰΐουι {Ππ4 οΉ]6 086 ῬΒ ΘΙ, ΠΕ] ῬΟΙ]αοῖ5, πυχῖη15 ΟΠσῚ-- 

5 ἰὰπὶ, ΟΠΡοπίοομ, «11, Νϑῆπθ ποο ργαθίογοιηάιηι, γϑοοπέϊα ἃ 
ῬΓΟΙΟ ΤΥρορσυρ ῖοο ξΟ]α ΒΘ μ 9 ΕΠἸ|6 15. 116] οἴμι ἃ πχο 415 ΡτΓ 5558. 

ἊΣ 
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: Μοϊππίαΐϊο φάθ οὲ νοίῖβ 5ὶ (ἃ οἰϊοονο αιιοάην, ἰοτνειβ ἢ 6516.- 

-ὙΌ ἴῃ ΔΠΊΡΠ1551π||5 ΘΟ] ΘΟ οι}. 564 οδίαγο ν]ι θηίτι" Ι.Ρ65 απ ϑάδηι 

᾿ σΟΥ̓ΡΟΥΙ5. σοησοηϊίδο. --- 

᾿ ΘΟΠΟἢ 15 μῖδος 6χ Απιριβίαηο οἕ Βαναγίοο ΠργῸ ρου 5. δά- 

7υπχὶ ράτοα ααδθᾶδμι, 486 Αἰάϊηα ἃ Τιοββίηρίο Ὗ. Ο. πιθοῦηι 

Ομ πποαΐα ϑαρροαϊανιῖ, ΝοΙτὶ 116 ἴον 56. ΘΟΙΠΠ5ΟΟΓΟ. 

- ϑία σπι δὲ ποχ] δδ ΟΠ] Πα ΟἸΠΠΪΙπὶ 50 Π0]}1ἃ 11 ἘΠ ΠῚ Οἱ μη 

. ΘΟΠ]ΟΟΓ6, πὲ ξαοίαμη οδὲ ἴῃ Αὐιβίορ απο οἱ ΤΠ θοοῦῖο. ϑιασαθα 

τ Β᾽ ΠΡΌΪΟΥΤΙΙ 56ΟΥ Β1ΠῚ ῬΟΠΟΠ ἃ 5111, 410 Π]6]1π8 οὗ ἁποίονοβ αἀἴσηο-- 

ἐδοαμίαν,, οἱ οοΥίπι8. ἡπ Ἰοϊ) (6. οὐ]τιβαιιθ ρυγθίϊο ογαΐι, ΠΘα4 8 

τ 5161 'ρβὰ ΒΉῃ α τϑριβποπῖ, Ατισιιβίδηϊ 50 Π 011 ὍΡῚ οὐ ΨΈΠΡΑ 5 

σοπνθηϊαηξ, ἈΡΡΟΒΤ ΠΠΊΘΓΟΒ ὈΑΘΙΠαγτπὶ δὲ ψουδασμι ΘΙ ΟΣ 5 

Ο ΙΟΓ Πα πᾶθ., βϑά ἢΠ15. ἀποῖ5 () Ἰπο]α5οϑ: 45 ἀπέθμι πᾶθο βίρηα 

᾿ΟΌ] ΠΠΠΙΘΥ]5 ἃ ἀβουοἴα ΟΠ διιηΐ, Θὰ 50 ΠΟ} 1ὰ ψαϊσο πο Ῥτοβέαηΐ. 

: ζηΐοσνα τα] ἀγα ΟΠ 018 τυ] βαιθ ΘΟ Ἰοῖβ, 4πᾶμηι ναρϊθίαϊοβ 

“Ἰδοξίοι5. βοϊσθπποάο οποΐαγο, ἀπάθιιβ 46 οατιδῖδ: 1) ααοά ἰοία 

τορι] δία τϑάαῖτα ποῖ απ] ΐο Ρ]τ5. νἀ θθαηΐαν οΠανζαγστμ ἀρ ϑιππι-- 

εἴαγα, αἴψαθ γαυοΐαβ Ἰθοί!0 15 8018 10] 6 νυ 158θῖ; 2) 4ποά ργδουϊᾶο- 

Βαϊ ΠΙᾺ] 1Ὸ5 ἴο γα, “1115 5018 Πᾶθο αὐ χηδητ 658οὲ Γαΐαγα ποβί γα 

οι οϑίμοπῖ5 δα Πο;: ἀπ} 1ι5 ἡπιπα5 ναυϊαπίπιι ἱπθχ ΤᾺ] πιδαϊ 

ογαΐ ἤαΐαγαβ. Ὁ ᾳαδηΐαμπι μη] πὶ ΡΥ ῬΟΠΙ ΟἿ πὶ 115 ΒΒ 1115, 

ΒΆΘΡ6 οαδϑἃ ΠΠΟ8 ΠΟΙ ΟἸ 515, ΘΧΒΟΡΊΒΘΠ(15. οἱ αἰ σου θη 185 δὲ δὰ 

ἽῬΑΡΙΠα8 ὙΘΥΒΊΒΟΤΙΘ ΠπΟΒ ΔΘ άπι6 ΘΠ 10}}15 αἴααο ῬΑυΊϑῖπαθ ΠΡ Ά Πα 15, 

«4«αοά οἴπημ τη Ἰδοΐίοπθ οἱ χπθάϊξαίίοπο ἀποίογιμη θοπὰθ ποΐδο νοῖο-- 

γῖπη ΤΘΟΘΠ ΙΟΥΤΙΠ] 116. Π2]10 1] Δ]ΟΥῚ οαπὶ ἔπιοπι οἵ ἀο]θοξαίίομα 

δπϊτηΐ Ροΐοναξ ΘΟ] ΟΡ. 8564 ἀοθθηητιβ, «αοίΐαιιοί 5118 ΘΕ ἼΟΥ 65 

νοΐουτιηι Ια ΟΥΊ}), ἰθοίουΡ8. Ππᾶπο λειτουργίαν, τι Ἰρδογτη ἴπ 

᾿σγα ιν} Ὠλ11}85 ΠΠ1ὰ ΘΠ 56116 οἵ ΡΟ ΔΟΘΥ 5 ΘΟ ΘΙΠ115 ΠΟ] 5[185, οἵ 

ῬΑ] Οὐ τιπὶ ῬΑ ΘΒΟΠ1115 ΨΊΟΘΙΙ, ΠΘΘΟΐΟ ΠΟΒΓῸ 150, Οἶπ1 χοα!-- 

τηθηΐθδβ, Βοπθ πογαΐ ὙΥ̓ΟΙἤτι5 ἢπ|1πι8 Ορουδθ ἑαθάπιμη; ΟΠ ΥΟΡ ΘΙ 

εἴδη 501 0118 111 515 ἴϑιιθγα Ῥγο)θοῖῖ, π11}118 αι 115 πα Π]6 718, 48] 

58.168 ΘΟΥΙΗΙ ἹΠ6]ΟαΥοηΐ, (ἡ βοσογάϊδθ, Ῥαπθηἑ απ ΤΟΒΓΘΡΟΤΊΙΣ 

ῬΙῸ Ἰπά]ρυῖο Βα 11, ατιᾶη 58606 5[οπιδ μα 8. δὲ χπαΐα πλπ] 8 

ἀπηρΥθοδίτι5 5111, Ππαὰπα Ἰαναΐ ΘΟ ΠΘΙΠΟΤ το, ϑαιροναβὲ, τὶ ᾿Ἰθοΐουοα 

815, 8ὶ 4186 51, 5100} Π160 ῬΑ. 115 ΒΟΠΪ5 τπιίαπξαν", οασιθ. ΟΣ 

γα δ {15. σοη ογα. ΝΑ ἃ τη6 φαϊάρην ΠΟ ΠῚ ΘΌΠΟΡΟ ΠΟΙ  α10-- 

«81 Ὁ]ὰ8 οχϑρθοίαῦι. ϑουῖρδὶ Τρϑῖαο 4. 18. Ατπρ. 1770. 

τσ ποοέΠὁΠρΠΠῚ 

κῆυδυλονοκο». ὡς. -αὐὐσασου,, ανσοδοσοισν τ κασ. ...9΄................... 9ϑΧἍΚ ξἝζ͵ωωκσ τ -κ«͵πῇ Ὁ ὺΌ 



“ὦ λα αὐ ἌΝ : ἀδ8 

5ΟΗΟΙΙᾺΑ 

ΙΝ 

ΠΝ, 1 ἃ, Τὸ 5. προ 

ἘἙΘΟΡΙΟΘΕ ΒΑΥΑΆΔΙΟΘΟ. 

ΙΝ ΟΙΥΝΤΗΙΑΟΛΝ ΡΕΙΜΑΝ, 

9. 1. ᾿Δνι πολλῶν ἂν] ἐκ πλαγίου ἐπαίνου τῶν ἀκροατῶν, 
χρηστοῦ ὑποκειμένου πράγματος " καὶ ἔστι πρῶτος τύπος τῶν 
ἐξ ὑπολήψεως. ἠϑικὸν καὶ πραγματικὸν ποιεῖ τὸ προοίμιον" τὸ 
μὲν γὰρ ἐν τῇ λέξει “μέτριον καὶ ἐπιεικὲς ἦϑος ἔχον εὔνουν 
ποιεῖ τὸν ἀκροατήν ἡ δὲ λύσις τῶν ἀντιπιπτόντων καὶ ἡ σπερ- 
ματικὴ τῶν κεφαλαίων ἐπαγωγὴ πραγματικὸν 5 ποιεῖ τὸ προοίμιον " 
ἴδιον γὰρ τοῦ δήτορος μὴ μόνον ἀπὸ τῶν συναγωνιξομένων 
αὐτοῖς κεφαλαίων ποιεῖσϑαι τὰ προοίμια, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐφορ- 
μοῦντα (Ραν 5. ὑφορμοῦντα) εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ϑεραπεύειν. Αἰ 
Β0Πο]Ποη: σύντομον τὸ προοίμιον διὰ τὴν τῶν πραγμάτων χρείαν. 
Απαά: σημείωσαι, ὅτι τὸ προοίμιον πλέκεται ἀπὸ τοῦ συμφέ- 
θοντος κεφαλαίου καὶ τοῦ δυνατοῦ" καὶ γὰρ δ σύμπας λύγος 
ἀπὸ τῶν αὐτῶν προῆκται" λυποῦν δὲ ἦν αὐτὸν τὸ χατὰ τὰ 
ϑεωρικὰ χοήματα᾽ διὸ καὶ ἐν ἀρχῇ λεληϑότως κατασκευάζει τοὺς 
ἀκροατὰς καταφρονεῖν. χρημάτων. μεϑ᾽ ὑπερβολῆς δὲ ἐχρήσατο 
τῷ νοήματι, οὐχ ἁπλῶς χρημάτων εἰπὼν, ἀλλὰ πολλῶν" εἰ γὰρ 
πολλῶν, πολλῷ μᾶλλον ὀλίγων. νομίζω δὲ εἶπεν καὶ οὐ πέ- 
πεισμαι, ὅτι τὸ μὲν ἠϑικὸν ὃν εἰς συγκατάϑεσιν ἄγει τὸν ἀκρο- 
τὴν, τὸ δὲ ἀπόφασιν ἔχον φιλόνεικον αὑτὸν μᾶλλον καϑίστησι. 
ἄλλως" ὅτε τὸ νομίζω καὶ τὸ δοκεῖν" ὡς ἤδη καὶ ἐν τοῖς δσυγ- 
πριτικοῖς ἢ Σωκρατικοῖς εἴρηται. καὶ τὰ τοιαῦτα οὐ πάντως 
ἐπὶ ἀμφιβόλου τάττουσιν οἵ παλαιοὶ, ἀλλὰ πολλάκις καὶ ἐπὶ τοῦ 
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ἀληϑεύειν. οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦϑα τὸ νομίξω ἀντὶ τοῦ κρίνω 
καὶ πιστεύω. τὸ δὲ ὑμᾶς πολλὴν ἔμφασιν ἐ ἔχει , ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν" 
ὑμᾶς, οὗς οὐχ εἷλε πλοῦτος ὃ Περσικὸς, οὐ “ακεδαιμόνιοι 
ὑπισχνούμενοι. 4. ἐϑέλειν ἀκούειν τῶν βουλομένων συμβου- 
λεύειν] πάντας προτρέπει λέγειν, ἵνα διὰ τούτου καὶ τὸν φϑόνον 
φύγῃ, ὡς μὴ βουλόμενος, λέγειν. μόνος, καὶ ἵνα τὴν αὐτοῦ 
συμβουλὴν προέλοιντο , φρείττων ἁπάντων τῶν συμβούλων ἀπο- 
δειχϑῇ. 7. λάβοιτε]. ὁριστικῶς δεῖ ἐκλαβεῖν τὸ λάβοιτε, ἵ ἵν᾽ ἡ" 
ὅτι οὐκ ὀφείλετε λαμβάνειν τὰ ἀπὸ ἐσπεμμένου συμβουλεύοντος, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοσχεδιάξοντος᾽" ἐπέρχεται γὰρ καὶ τούτῳ 
πολλὰ τῶν δεόντων εἰπεῖν περὶ  Ραγῖ8. παρὰ] τῆς ὑμετέρας εὐ- 
τυχίας. 8. τῶν δεόντων] δέοντα καλοῦμεν οὐ τὰ συμφέροντα 

μόνον,. ἀλλὰ καὶ τὰ πρέποντα." 10. ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρὸς] 
ἀκόλουθον τῷ προτέρῳ προοιμίῳ τὸ δεύτερον. ἐκεῖ γὰρ προκα- 
λεσόμεν ος τοὺς βουλομένους συμβουλεύειν, νῦν ἐκ περιουσίας 

τὸν καιρὸν σύμβουλον ἐπήγαγε {αν 8, εἰσήγαγεν}, ὥσπερ ἐν- 
δεικνύμενος ὃ τι μὲν ἐροῦσιν οἵ δήτορες ἄδηλον, ὁ μέντοι 
καιρὸς τήνδε τὴν γνώμην ἀποφαίνεται. καὶ ἔστιν ὥσπερ ἐκ 
προσωποποιΐας ὁ λόγος" διενήνοχε δὲ τοῖς [ὃΡ, τῆς] παρὰ τοῖς 
ποιηταῖς, ὅτι ἐκεῖνον μὲν αὐτὸν τὸν καιρὸν, ποιοῦσι φϑεγγόμε- 
νον; ἢ τι ἕτερον, φωνῆς οἷς οὐ μέτεστιν, ὁ ,μέντοι δήτωρ τὴν 
ἐκείνου φωνὴν ὑπο φίνεται, τὸ πιϑανὸν τῷ λόγῳ κατασκευάζων. 
14. ἡμεῖς δ᾽ οὐκ οἷδ᾽ ὅντινα ἢ τοῦτο τὸ σχῆμα λέγεται ὑπο- 
σιώπησις ̓  ὅταν μέλλῃ τις ἐπιφέρειν τραχύ τι καὶ λοιδορίας, ἐχό- 
μενον, μὴ βούληται δὲ διὰ τὸ ἐπαχϑὲς αὐτὸ λέγειν, ἀλλὰ δι᾿ 
αἰνιγμάτων σημήνῃ 8: σημαίνῃ ]. καὶ γὰρ ἐνταῦϑα βουλύμενος 
λέγειν, ὅτι ὁ μὲν καιρὸς πάντα, ποιεῖ, παροξύνων ἡμᾶς ἐπὶ 
τὴν σωτηρίαν τῶν πραγμάτων, ἡμεῖς δὲ ῥαᾳϑυμοῦμεν, καὶ οὐ 
σπροσέχομεν αὐτοῖς, ἀλλὰ ϑέαις τε καὶ τρυφαῖς σχολάζομεν " χαὶ 
ὑπεσιώπησε μὲν τοῦτο διὰ τὸ δυσχερὲς, ἐπήγαγε δὲ, οὐκ οἷδ᾽ 
ὅντινά μοι δοκοῦμεν. τρόπον ἔχειν πρὸς αὐτά. διαφέρει δὲ τῆς 
ἀποσιωπήσεως, ὅτι ἐκείνη μὲν παντελῶς ἀποσιωπᾷ τὸ πρᾶγμα. ̓Ξ 
ὡς τὸ, οὐ βούλομαι δὲ δυσχερὲς οὐδὲ ἐν εἰπεῖν, ἡ ̓δὲ ὑποσιώπη- 
σις αἰνίττεταί τι, ὡς ἐνταῦϑα. εἴη ἂν [μῖο Ῥαυ18. οὖν 8.1] 
τοῦτο τὸ χῶλον συμπέρασμα τοῦ προοιμίου, κατασκευῆς. οὔσης 

τῆς [Ραν. τοῦ} εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας δῖος αν. ἁὐὰ ἰερα: 
φροντίζετε, 486 διΐομ βορηιλαίῃς, θᾶ ΡΧΌΪΒΙΙΒ ΟὨΝ}}" 
ἐπαχϑὲς δὲ βουλόμενος εἰπεῖν καὶ ἑαυτὸν ἐγκατέμιξε τῷ Σ 
κλήματι, ἡμεῖς εἰπὼν, καὶ οὐχ ὑμεῖς. 15. ἔστι δὴ] γνώμης 
ἀπόφασις" ἔστι δὲ ἐντεῦϑεν ἀρχὴ καὶ εἰσβολὴ τοῦ συμφέροντος. 
δηΐθρ. τὴν ταχίστην ἀντὶ τοῦ ταχέως. 

10. 06. τρέψηταν καὶ παρασπάσηταί τι] τὸ βέβαιον τῶν 
᾿Ολυνϑίων ἐδήλωσεν, ὅτι καὶ μὴ βουλομένους αὐτοὺς τρέψηται 
καὶ ,παρασπάσηται [ᾧὈῬ. “τρέψεται καὶ παρασπάσεται ]. εἴληπται 
δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῶν καταφευγύντων εἰς διαλόγους ι- εἰς τοὺς 
βωμοὺς] καὶ βίᾳ ἀποσπωμένων ἢ ὡς ἐπὶ μέλους τινὸς σώμα- 
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τος, ἵνα δείξῃ τὴν ἑνότητα τῶν ᾿Ολυνϑίων. υζς, οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἐπιεικῶς] τὸ σχῆμα παρὰ προσδοκίαν" τὸ δὲ ἐπιεικῶς ἀντὶ 
τοῦ πάνυ. 16. δῆλον γάρ ἐστι] ἀντιστροφή" εἶτα ἐπάγει τὴν 
αἰτίαν. 18. καὶ ἴσασιν] τοὺς ᾿θλυνϑίους μὴ πιστεύειν αὐτῷ, 
μηδὲ βουλεύεσϑαι προέσϑαι ἑαυτοὺς αὐτῷ. τί οὖν, ὅτι εἰσέ 

τινὲς πρυδόται, παρὰ τοῖς ᾿Ολυνϑίοις, οἵτινες ἔσονται προδοῦναι 
τὴν πόλιν, ἐπάγει [ αιοά ψονθαπι ἱπ αν. 466], ὡς οὐδὲ τού- 
τους ἐνδέχεται 1Ρ. ἀντέχεται) τοῦτο [ἢὉ. ἀθο5}] ποιῆσαι. ἴσασι 
γὰρ, ὅσα ἐποίησεν εἰς τοὺς προδότας τῶν. ᾿Δμφιπολιτῶν τοὺς 

ἀνοίξαντας αὐτῷ τὰς πύλας. εἰσελϑὼν ,γὰρ αὐτοὺς πρώτους 

ἐφόνευσε, λέγων, εἶ τῶν ἰδίων πολιτῶν οὐκ ἐφείσασϑε, πόσῳ γξ 

πλέον οὐ μέλλετε καὶ περὶ ἐμὲ ὕστερον γενήσεσϑαι. [Ἰηΐον ὕστερον 
εἰ γενήσεσθαι νοσα τ) ἀπιιπὶ δὲ αἰἔθυιιπι Ἰηϊογοϑὲ, 864. ρἷπ- 
ἀλιθ ΟΠ ογαΐα βαπί, αὐ ἀρηοβοὶ ποαυῖγοηαΐ.} 00. ᾿Πυδναίων 
τοὺς ὑποδεξαμένους Πύδνα τὸ νῦν Κίτρος. ΑἸ Βομο οι: 
᾿Πύδνα πόλις Μακεδονίας" αὕτη ἀπέστη τοῦ ὑπακούειν Φι- 
λίππῳ, καὶ ἐστράτευσε κατ᾽ αὐτῆς, καὶ περὶ ταύτην τοιοῦτόν 
τι συνέβη" κἀκεῖσέ τινες προδεδώκασιν, εἶθ᾽ ὕστερον γνόντες, 
ὅστις [Ῥαν]5. ὡς] οὐκ ἂν αὐτῶν φείσοιτο ΓΡ. φείσαιτο], ἔφυ- 
γον ἐπὶ τὸ ᾿Δμύντιον, ἱερὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" κολακεύοντες 
γὰρ αὐτοῦ τὸν πατέρα [Ρ. αὐτὸν πρώην] οἵ Πυὸδναῖοι, ἱερὸν 
αὐτῷ ἐποίησαν᾽ ὅμως οὐδ᾽ ἐκεῖσε καταφυγόντων. ἐφείσατο. ἔνον- 
θὰ αἷν ὅμως τἀ ἐφείσατο 1 Ραυγίδ, ἀοϑβιμ,] ἀλλ᾽ ἀναστήσας αὐ- 
τοὺς ὕρποις, ἐπὶ τῷ μηδὲν ποιῆσαι ἐξελϑύντας, ἀνεῖλεν. ἸΡ14. 
καὶ ὅλως} εἰπωὼν τὰ μερικὰ, παραδείκνυσι [Ρ. παραδείγματα] 
τῷ καϑολικῷ τῆς γνώσεως [Ρ. γνώμης]. ταῦτα ἐπισφραγίξεται. 
99. ταῦτ᾽ οὖν] κατασκευὴ τοῦ δευτέρου προοιμίου. 58. καὶ 
τἄλλ᾽ νἃ προσήκει) ὥσπερ ἂν εἰ ἔλαβε {ὄῬὰν, ἔλεγε! τὰ τῶν προ- 
γόνων διηγήματα, ὅτι ἔϑος εἶχον ἐκεῖνοι σώζειν τοὺς κινδυ- 
νεύοντας. 47, μηδὲν ἐλλείποντας] σφόδρα τεχνικῶς, ἵνα» εἰ 
συμβῇ ἡττηϑῆναι αὐτὸν, ἔχει ἀπολογίαν τὸ. ἐλλεῖψαί τινα ὧν 
συνεβούλευσε. τρια. οὐδὲ γὰρ λόγος, οὐδὲ σκῆψις] λόγος ἣ 
ἀπολογία, σκῆψις δὲ ἡ πρόφασις. Ῥεμα, νυνὶ γὰρ, ὃ πάντες 
ἐθρυλλεῖτε] πρῶτον μὲν περὶ τοῦ παραληπτικοῦ [ὃΡ. τῷ περι- 
ληπτικῷ 8116 περὶ] πάντας εἰς συγκατάϑεσιν ἤγαγεν ὧν αὐτὸς 
βούλεται" δεύτερον ἐθφύλλουν [Ρ. ἐθρυλλεῖτε, οἵ Ροϑβὶ δεύτερον, 
δὲ! εἰπὼν, τὴν τῆς μετανοίας ἀνήρηκε πρύφασιν᾽ οὐ γὰρ κρύφα, 
οὐδὲ ἐν ἀποῤῥήτῳ περὶ τούτων ἐλέγομεν, ἀλλὰ σὺν [Ραγ. πᾶν- 
τες] βοῇ καὶ ϑορύβῳ, [Πῖο ἀάαι: ῬαγΊ8. χρώμενοι] τὸ ἐκπολε- 
μοῦν [πᾶθο ἄπο νοοαα]α ἴῃ ῬαγΊ5. ἀοβιπι) τοὺς ὅν πρέε τὸν 
μὴ Φιλίππῳ τοῦτο γὰρ τὸ ἐϑρύλλουν δύναται. 

11. 7. οὐ δεῖ δὴ τοιοῦτον ] συστήσας τὴν γνώμην τῶν 
ἐθλυνθίων, καὶ βεβαίους συμμάχους ἀποδείξας, ὃ ἕρμαιον ποιεῖταυ 
τῶν ̓ Αϑηναίων τὸ πρᾶγμα, καὶ καιροῦ τινος εὐτυχίαν καλεῖ" 
τὸ γὰρ παραπεπτωκότα τῶν τυχαίων ἐστὶ καὶ ἀπ᾽ ἀπροσδο- 
κήτων γινομένων. ὃ. καὶ τῶν ἐξ ἀπροσδοπήτου συμβαινόντων. ! 

«δεπιοοί, Τοιπ. 11. σς 
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10. εἰ γὰρ, ὅϑ᾽ ἥκομεν παροξύναι βουλόμενος ἀναμιμνήσπεν 
τῶν προτέρων, ὧν [ὈὉ. ἐν οἷς] ἐξζημιώϑη δι᾿ ἀργίαν. Θηβαῖοι 
πολεμοῦντες «“ακεδαιμονίοις ἐν «Δεύκτροις τῆς Βοιωτίας ἐνίκη- 

σαν αὐτοὺς κατὰ κράτος ὅϑεν εὐθὺς διέβησαν. ἐπὶ τὴς Εὐβοίας, 

ὡς δῆϑεν βουλύμενοι ταύτην χειρώσασϑαι, τὸ δὲ ἀληϑὲς, ἵνα 
ταύτην λαβόντες καὶ κατὰ τῶν ᾿4ϑηναίων χωρήσουσιν. οἵ δὲ 
᾿Αἀϑηναῖοι ἐξῆλϑον Εὐβοεῦσι συμμαχήσοντες, καὶ συμβαλόντες 
ἐνίκησαν τούτους, ὥστε καὶ σπονδαῖς αὐτοὺς διατεϑῆναν ὑπὲρ 
τῶν πεπτωκότων, ἵνα "λαβόντες τούτους ἀναχωρήσουσιν᾽ ἐπα- 
γνελϑόντες δὲ ἐκ τῆς μάχης, εὗρον ἐν ταῖς ᾿᾿ϑήναις δύο πρέσ- 
βεις τῶν ᾿Δμφιπολιτῶν, “Ἰέρακα καὶ Στρατοπλέα, παρακαλοῦντας, 
ὥστε ἐξελέσϑαι καὶ παραλαβεῖν τὴν ᾿Δμφίπολιν πολεμουμένην 
ὑπὸ Φιλίππου. 12. κελεύοντες] πφοτρεπόμενοι. 16. εἴχετ᾽ 
ἂν ᾿Αμφίπολιν τότε] σχετλιάξοντος ὥσπερ καὶ ὀδυρομένου τὸ 
ῥῆμα, ὅτι διὰ ῥαϑυμίαν μόνην τὴν ᾿Αμφίπολιν ἀπώλεσαν. 17. 
καὶ πάλιν] ἐν τάχει καὶ ἄνευ συνδέσμου “κατέλεξε τῶν χωρίων 
[Ρ. τὰ χωρία], δεδιὼς, μὴ μέγαν καταστήσαι Φίλιππον" τὰ δὲ 
λοιπὰ κ υβο. ἐκ γοῖν διὰ τὸ μὴ φοβῆσαν τὸν δῆμον. 1014. Πύδνα] 
τὸ νῦν Κίτρος. ἸρΙά, Ποτίδαια } ἡ νῦν Βύῤῥοια. (5!ς9.} 19. 
εἰ τότε τούτων ἑνὴ τῷ πρώτῳ] ὥσπερ ἀντιπίπτον λύει, ἵνα μὴ 
εἴπῃ ὁ ᾿Αϑηναῖος" καὶ πῶς ἠδυνάμην τοσούτοις ἐν τῷ αὐτῷ 
βοηϑῆσαι" ἐπάγει, ὥστε, εἰ ἕνὶ τῷ πρώτῳ [1π Ῥαγ. ἴπίον ἑνὶ 5: 

τῷ πρώτῳ Δάν μόνῳ] προϑύμως ἐβοηϑήσατε, οὐκ ἂν τοῦ 
δευτέρου ἥψατο. 21. ῥάονι καὶ πολὺ ταπεινοτέρῳ νῦν ἂν 
ἐχρώμεϑα τῷ Φιλίππῳ) τοῦτο σημαντικόν ἐστι τῆς Φιλίππου 
ταπεινότητος καϑ'΄ ὧν γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ὃ τι βουλύόμεϑα 

πράττειν, κατὼ τούτων τὸ χρῆσϑαι λέγομεν" διὸ καὶ τοῖς φίδις 
χρῆσϑαι λέγομεν, ὅτι, τὰ δοκοῦντα ἡμῖν ὑπουργοῦσιν. 28. 
δὲ μέλλοντα) ὑπογράφει [᾿ῃ Ῥαγ8. δηΐθ ὑπογράφει πων 
ὥσπερ] καὶ χαρακτηρίζει, ὑμῖν ἐνταῦϑα τῶν ἀργῶν γε καὶ ὅᾳ- 
ϑύμων τὴν φύσιν. τὸ δὲ σχῆμα ὑποσιώπησις. [ Ῥοβιλθιηα ἃ τὸ 
δὲ ἴῃ Ῥατδ. ἀοδαηὶ.] 24. ηὐξήσαμεν] ἣ βούλεται διὰ τούτου 
δεῖξαι, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐστι καὶ νῦν αὐτὸν καϑελεῖν διὰ τῆς 

σπουδῆς, ὥσπερ καὶ ἐν αὐτοῖς ἐγένετο τὸ ποιῆσαι αὐτὸν μέγαν 
διὰ ῥαϑυμίας. ἘΠῚ Ῥαυ!β. Ροβὲ διὰ δααλίιν, τῆς. } 21. τίς οὗ- 
τος] τινὲς τὸ τίς κατὰ ἐρώτησιν, τὸ δὲ οὗτος κατὰ ἀπόκρισιν" 
ἄλλοι δὲ τὸ τις ἐγκληματικῶς λαμβάνουσιν. Ὁ Ρβι. ἐλάττων] τῶν 
ἤδη ἀπολωλότων" ὅρα δὲ, πῶς ἀϑυμίας αὐτοὺς πληρώσας διὰ 
τοῦ καταλόγου τῶν ἀπολωλότων χωρίων, πάλιν παρεμυϑήσατο 
διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι πάλιν ἥκει [ὅτι ἀπ Ῥα}18. ἀοξει] καιρὸς οὐ 
χείρων ἐκείνου. α].. λογιστὴς] κριτής. 

12. 4. τῆς ἡμετέρας ἀμελείας] παφίσωσις κατ᾽ ἐπεμβολήν. 
6. ἀντίῤῥοπον] τὸ ἀντίῤῥοπον πφὸς γενικὴν οἱ φὸ ἰσόῤῥοπον 
πρὸς δοτικήν, δ. ἀλλ᾽ οἶμαν παρύμοιόν ἐστιν] παραβολή. 
11. ἂν δ᾽ ἀναλώσας] ἀντιστροφής 17. ἱπ Βαγανῖοο οοαϊοο 
ὡς τὰ πολλὰ Ἐἰ ΞοΟΒο]οὴ ΒΊΡΘΙ πρίνεται δουϊρίθαι εδῖ. 90. ἀπο- 
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“τριψώμεϑα  οἵονεὶ ἐκκαϑάρωμεν καὶ ἀποπλύνωμεν. [Βεἱψιια 
Ἰναῖιιδ ΒΟΒΟΙΙ γειρα ἴῃ Βᾶν, ἀφβιυμῖ.} 32. φρασάτω τις ἐμοὶ] 
τὸ ἀξιόπιστον φρόνημα τηρῶν εἶπεν ἐμοὶ, οἷον τῷ φιλοπόλιδι" 
τὸ δὲ ὅποι βούλεται εὐφήμως εἶπε τὰς ᾿Αϑήνας, τῇ ὑποσιω- 
πήσει καὶ πάλιν χρησάμενος. [καὶ ἧι Ρανῖβ, αἴνεϑὶ. 26. τὸ 
πρῶτον ᾿Αμφίπολιν λαβὼν κ. τ. λ. 1 τὸ μετὰ ταῦτα, καὶ εἶτα, 
καὶ αὖϑις, καὶ πάλιν [καὶ ΡΙῚ τὰ τοιαῦτα μόρια βραδυτῆτα 
δείκνυσι" μυμεῖται γὰρ ἀεὶ τῶν πραγμάτων τὴν φύσιν καὶ διὰ 
τῆς λέξεως ὁ ῥήτωρ, καὶ βουληϑεὶς ὑπτιότητα δεῖξαι καὶ ,ἀσϑέ- 
μνείαν οὖσαν [ἐν Ρ. 8411] τοῖς Φιλίππου πράγμασιν, ὕπτιον 
καὶ τὸν λόγον ἐποίησε τῇ τῶν μορίων προσϑήπῃ" τοῦ «μὲν “γὰρ 
αὔξοντος τὴν Φιλίππου δύναμιν ἦν, τὸ [ᾧ". δύναμιν, ἦν οὕτω ] 
προάγειν, ᾿᾿μφίπολιν, Πύδναν, Ποτίδαιαν, Μεϑώνην, ᾽Ιλλυ- 

ριοὺς, Θράκην" ἡ γὰρ συνέχεια τῶν ὀνομάτων ἀκμὴν ἔχουσα 
τὴν ὑπερβολὴν τῆς δυνάμεως δείκνυσιν, ὥσπερ οὐκ ἀρκοῦντος 
τοῦ χρύνου πρὸς τὰς τῶν πύλεων ἁλώσεις " τοῦ δὲ ὑπτιάζοντος, 
τὸ προαγαγεῖν ὡς ἐν ἱστορίᾳ τὸν λόγον, ὥστε καὶ ἡ δοκοῦσα 
λόγου κακία χρείαν τινὰ ᾿κατορϑοῦται, καὶ [Ρ. κατορϑοῦσα, 
ΟἸΗἾ550 καὶ] ϑαυμαστὸν τὸν δήτορα δείκνυσι" τέχνης γάρ ἐστιν 
ἀκρίβεια τὸ ἐπιγνῶναι τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ τοῦτο προσήκει ποιεῖ. 
Ῥεπ. Θετταλίας ἐπέβη] τὸ ἐπέβη “καὶ ἐπιβαίνω πρὸς γενιπὴν, 
τὸ δὲ ἐπεμβαίνω καὶ ἐμβατεύω πρὸς δοτικὴν. 

4.8. Ἵν  ὄχετο] ἐπέστρεψεν. 9, πάλιν θαΐσας] οὐ τὸ ὑγιά. 
νας, ἀλλ᾽ ὥσπερ κουφύτερον ἔχων τοῦ νοσήματος, ἵνα τὴν φι- 
λοπονίαν δείξῃ τοῦ “Μακεδόνος, καὶ τὸ μηδένα καιρὸν ἐϑέλειν 
ἡσυχάζειν. 4, τὰς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿ΙΠλυριοὺς] ἔϑνη βάρβαρα Ἰλλυριοὶ 
σερὶ "Μακεδονίαν, ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐδὲ βαρβάρων φείδεται βάρ- 
βαρος ὦν" ὁ δὲ ᾿Αρύμβας βασιλεὺς ὧν (Μολοσσῶν, ᾿θλυμπιά- 
δος δὲ, τῆς τοῦ Φιλίππου γυναικὸς, ϑεῖος" φησὶ δὲ, ὅτι οὐδὲ 
συγγενῶν φείδεται Φίλιππος διὰ τὸ βούλεσϑαι πάντων κρατεῖν. 
τί οὖν, ἄν τις εἴποι, ἔνθα ἃ στίζοντες δὰ λέγεις ἡμῖν ἴῃ οοα. 
Βαν. ἀἰοδιμι)} τὸ σχῆμα ἀνϑυποφορά" διαφέρει δὲ ,ἀνϑυποφορὰ 
καὶ ἀντίϑεσις καὶ ἀντιπίπτον. [Ῥ. ἀντιϑέσεως καὶ ἀντιπίπτον- 
τος, Ῥυγίουθ καὶ ,ΘΠ11880.} ἀντιπίπτον μὲν γάρ ἐστιν, ὅταν οἶδεν 
[Ρ. εἴδη }» ὡς ὅτι μέλλει αὐτῷ τι ἀντιπεσεῖν, ὡς ἄτοπόν τι λέ- 
γοντι, καὶ ἐπανορϑώσηται αὐτῷ 1». ἑαυτὸν] ἀπροσποιήτως, 
ὥσπερ καὶ !ψ. καὶ ὥσπερ! λεληϑότως" ἀνϑυποφορὰ δὲ, ὅταν 
μέρος μὲν ὥσπερ “καταδέχηται τοῦ λεγομένου ὁ ἀκροατὴς, ἀμ- 
φιβάλλῃ δὲ περὶ τὸ λοιπὸν, ὡς ἐνταῦϑα" ὥσπερ τινὸς λέγοντος, 
ὅτι καλῶς μὲν ταῦτα λέγεις περὶ Φιλίππου [Ρ. καλῶς μὲν λέ- 
γεις" ταῦτα γὰρ ἔχει τὸν Φίλιππον], ἀκαίρως δέ. οὐ {Ρ. οὐδὲ] 
γὰρ εἰσῆλϑες καταλέγειν. ἡμῖν τὰ Φιλίππου [ὃΡ. τὰ τοῦ Φι- 
λίππου πράγματα], ἀλλὰ τί δεῖ περὶ ᾽Ολυνϑίων ποιῆσαι; ΓΡ. 
ποιῆσαι περὶ Ὄλυνϑον)] ἐπάγει, ὅτι καὶ ταῦτα χρήσιμα πρὺς 
τὴν παροῦσαν" ὑπόϑεσιν" ἀντίϑεσις δὲ, ὅταν ἀπό τινος κεφαλαί- 
οὐ ὑρμᾶται, ἵνα δὲ μὴ προσκορῆ τὸν λόγον ἐργάζηται ὑπο- 

σε 
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ταδὴν ΓΡ. ἀποτάδην λέγων, ἐπάγει τινὰ ἡδονὴν, καὶ διὰ τῆς 
πλάσεως τοῦ προσώπου τοῦ ἀντιλέγοντος; καὶ ὃν: ὥσπερ ἀπαι- 

τούμενος παρ᾽ ἄλλου καὶ ἀναγκαζόμενος, οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐπι- 
φέρειν δοκῇ τὴν ἐπιτίμησιν" τινὲς δὲ εἰς τὸ τί οὖν ἄν τις εἴπῃ 
στίζοντες ἐπιφέφουσι " ταῦτα λέγεις ἡμῖν. 17. πόλεμον] ἀντὶ 
προσώπου πρᾶγμα ἔλαβεν οὐ γὰρ εἶπεν ἐλεύσονται οἵ πολέμιον 
χαϑ᾽ ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὁ πόλεμος. σύνηϑες δὲ τοῦτο καὶ Θουκυδίδῃ 
ποιεῖν, καὶ μεταλαμβάνειν ἀντὶ “προσώπων πράγματα, ἢ πρόσωπα 
πάλιν ἀντὶ πραγμάτων" αἵ γὰρ τοιαῦται τῶν λέξεων ἐναλλαγαὶ 
παινοπρέπειαν τῷ λόγῳ, παρέχουσι. τεχνικῶς δὲ τοῦτο ἠρώτησεν, 
ἵνα ἕκαστος φεύγων τὸ “καταψηφίσασϑαι αὐτοῦ ἄνοιαν συνομο-" 
λογήσῃ τῷ ῥήτορι, ὡς ἀληϑῆ λέγοντι. 21. τῶν ἀρχαίων] τῶν 
ἐνεχύρων. ἀρχαῖα γὰρ τὰ ἐνέχυρα καὶ τὰς ὑποϑήκας πολλάκις 
ὃ 4ημοσϑένης φησί" τινὲς δὲ φασὶ τὸ δανειζόμενοι ἐπὶ τῶν 
δανειζόντων " πένεται, ἀντὶ τοῦ ἐνεργεῖται" ὡς νοεῖσϑαι ἀρχαῖα 
τὰ κεφάλαια" προσαπολλύουσι γὰρ οὗτοι διὰ τοὺς τόχους καὶ 
τὰ κεφάλαια πολλάκις. 22. ἐῤῥᾳθυμηκότες] ἐῤῥαθυμηκότες 
οὐχ ἁπλῶς ἠμεληκότες " οὐ γὰρ τοῦτο σημαίνει ἡ ζέξις, "ἀλλὰ 
μᾶλλον τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἐν ἡδονῇ διαγωγήν " ἐπὶ πολλῶ δὲ 
ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολλῷ τόκῳ. 594. εἰς ἀνάγκην. ἔλϑωμεν) σύνη- 
ϑες τῷ ῥήτορι τῶν μὲν λυπηρῶν καὶ αὐτὸν μετέχοντα δεικνύναι, 
τῶν δὲ ἀγαθῶν τὴν πεῖραν ὁλόκληρον ἀπονέμεϊν τῷ δήμῳ [Ρ. 
τῇ πόλει] " καὶ δύναται τοῦτο πολλὴν αὐτῷ παρὰ τῶν ἀκροατῶν 
τὴν εὔνοιαν. 26. τὸ μὲν οὖν ἐπιτιμᾷν} σημείωσαι" ἀντίϑεσις 
ἐπὸ τοῦ δικαίου. ΑΠαυά- μικτὸν ἘΡ: μικρὸν] προοίμιον ἔκ τε 
τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ συμφέροντος" [ἴῃ Ρ. τοῦ ἀξγατηααα ἀφ665ὲ]} 
μετιὼν γὰρ ἐφ᾽ ἕτερον κεφάλαιον οὐ παντελῶς ἰδιάζον τὸ προοί- 
βίον ἔλαβεν, ἵνα μὴ καϑάπερ ἐσχισμένος ὁ λόγος φαίνηται, τὴν 

μὲν ἀρχὴν πονησάμενος ἐξ οὐ λέγων. ἐπαύσατο, λέγω δὴ τοῦ 
συμφὲ ἔροντος᾽ τὸ δὲ ἐνθύμημα καὶ τὴν ἐπαγωγὴν ἐκ τοῦ δυνα- 
τοῦ" διὸ καὶ τὸ προοίμιον. ἔλαβε. διαφέρει δὲ τὰ τῶν κεφα- 
λαίων προοίμια τῶν ἐν αὐταῖς ταῖς ἀρχαῖς, ὅτι ἐκεῖνα μὲν τῷ 
παντὶ λόγῳ χώραν δίδωσι, καὶ σπερματιπὴν ἔχει τὴν δύναμιν 
τῶν διόλου λέγεσϑαι μελλόντων ᾽ τὰ δὲ τῶν κεφαλαίων ᾿αὐτὰ 
μόνα ϑεραπεύει τὰ λυποῦντα τὸ κεφάλαιον. τὸ δὲ ὥσπερ ἐξ 
ἀντιϑέσεως εἐλῆφϑαι τὸ. προοίμιον οὐ παράδοξον τὸ γὰρ ἐν 
μέσῳ λόγῳ κεῖσϑαι πεποίηκέ τι καὶ ἐναγώνιον ἔχειν. {λς 
Ῥαγίβ. αᾷάϊε τὸν λόγον.} ἰστέον δὲ, ὅτι ἥ ἐπιτίμησις τῷ συμφέ- 
θοντι προσήκει. ἐπιτίμησιν δὲ αὐτὸ εἶπεν, ἀλλ᾽ οὐ λοιδορίαν". 
τὸ μὲν γὰρ ὑβρίξειν παντὶ ῥάδιον, τὸ δὲ ἐπιτιμῶν, ὅπερ ἐστὶ 
νουϑετοῦντος καὶ λυσιτελοῦντος καὶ τιμῇ τῶν ἀκουόντων λέ- 
γοντος, οὐ παντός ἐστιν, ἀλλὰ μόνου τοῦ σκοποῦντος τὸ λυ- 
σιτελὲς τῶν ἀκουόντων. ἄλλως" τὸ μὲν οὖν ἐπιτιμᾶν ἀντίϑεσις 
ἀπὸ τοῦ δικαίου, οἷον" ἀλλ᾽ οὐ δίκαια ποιεῖς, ὦ Δημόσϑενες, 
μόνον ἐπιτιμῶν ἡμῖν, ὅπερ παντὸς ἀνθρώπου ἐστὶν, οὐ μέντοι 

3 ν 

συμβουλεύων, ὅπερ ἐστὶ δήτορος. “ἐστέων δὲ, ὅτι οὐκ εὐϑὺς 

" 
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ἐπήγαγε τὸν λόγον [ὃΡ. τὴν λύσιν], ἀλλ᾽ ὕστερον, ἐν μέσῳ ϑεὶς 
καὶ εἰπὼν, ὅπερ ἐφοβεῖτο, ἵνα διὰ τούτου ὥσπερ προδιορϑώ- 
σῆται τὴν μέλλουσαν συμβουλήν. 

14. 6. φημὶ δὴ] διχῇ τὸν τρόπον τῆς βοηϑείας εἰσηγεῖται. 
: ἔστι δὲ οὗτος τοῦ δυνατοῦ κεφαλαίου. πᾶσα γὰρ καιρῶν καὶ 

τρόπων ἐξέτασις ἐπὶ τὸ δυνατὺν ἑ ἔχει τὴν ἀναφορὰν (519) στῆ- 
σαι τῶν ἐναντίων ἐπεὶ δὲ οἷδε τοὺς ᾿Αϑηναίους πολλῇ δεδου- 

λωμένους ῥαϑυμίᾳ, προτείνει δύο ῥαϑυμίας, «μᾶλλον δὲ βοη- 
ϑείας, ἵνα πὧν τὴν μίαν ποιήσωσι. τὸ δὲ ὑπομείνας οἰκείως 
εἶπεν. ὑπομεῖναι γὰρ λέγει ἐπὶ: τὸ [Ῥαν. ἀντὶ τοῦ καρτερεῖν, 
ὅταν ἴδωμεν τὰ οἰκεῖα πάσχοντας. 10. ὀκνῶ] φοβοῦμαι. τριά. 
μὴ μάταιος ἡμῖν ἡ στρατιὰ γένηται] ᾿Δττικὸν μάταιος ἡ στρατιὰ 
[Ρ. στρατεία ]. 4 παραστήσεται} χειρώσεται. 18. περιέσται 
τῷ χρόνῳ 1 ὅρα, πῶς ἐπὶ τῶν [ὃὈῬ. ἐν τῷ] ἄνω πόλεων [Ὁ. 
πόλεις] εἰπὼν, ὅτι εὐχερῶς αὐτὰς ἔλαβεν τΡ. ἐλάμβανεν), ἔνϑα 
τὸ δυσχερὲς φησὶ διὸ τὸν χρόνον, περιέσται τὸ τὸν ᾿Ολύνϑιον 
πραγματευύμενος. [μοο ἄπο ἀπ}}} ἃ ἰεοιίομο Ρ. ἀϊδογοραῖ, ΠῚ 
ΘΠ} 810. 68[:; ἐπὶ τῆς ᾿ολύνϑου εἶπε τὸ δυσχερὲς, διὰ τοῦ εἰ- 
σεῖν, τῷ χρύνῳ περιέσται, τὸ δυνατὸν ᾿θλυνϑίοις πραγματευό- 
μενος.] 18. περὶ δὲ χρημάτων πόρου] μετέρχεται ἐπὶ τὸ δυνα- 
τὸν κεφάλαιον" μερίζεν δὲ τοῦτο εἰς δύο, εἴς τε χρημάτων εὐ- 
πορίαν καὶ ἀνδρῶν δύναμιν. τὸ δὲ ἀποδώσετε καλῶς εἶπε, 
καὶ οὐχὶ δώσετε. δείκνυσι καὶ διὰ τούτου, ὅτε οὐκ ἔστιν αὖὐ- 
τῶν, ἀλλὰ τῶν στρατιωτῶν. οι οὐδενὸς ὑμῖν προσδεῖ πόρου] 

ἐνδεῖσϑαι μέν ἐστι τὸ παντελῶς μὴ ἔχειν, προσδεῖσϑαι δὲ τὸ 
ἔχειν μὲν μέρος, ἔτι δὲ δεῖσϑαι. φησὶν οὖν, ὅτι, εἰ μὲν ἀπο- 
δῶτε τὰ χρήματα, οὐ μέλλετε προσδεῖσϑαιν »“εὐχδὰ μὴ, προσδεῖ- 
σϑε᾿ εἶτα, ἐπειδὴ ἔμφασιν παρεῖχεν» ὅτι ἔστι καὶ ἄλλα ἐκτὸς 
τῶν ϑεωρικῶν, ἃ ὶ λαβόντες ὀλίγων προσδέονται » φησί" μᾶλλον 
δὲ παντὸς ἐνδεῖ τοῦ πόρου, ὡς, εἰ μὴ ἀποδῶμεν τὰ ϑεωρικὰ, 
παντελῶς ἀπορήσομεν. 37: μίαν σύνταξιν εἶναι τὴν αὐτὴν 
σύνταξίς ἐστι δύο πραγμάτων ὥσπερ ἕνωσις. εἰώϑασι δὲ οἵ πα- 
λαιοὶ; ἐπειδάν τι ἀσαφὲς νομέξωσι λέγειν, διὰ τῆς ἐπαγωγῆς 
αὐτὸ λύειν, ὥσπερ καὶ ὁ ποιητής" εἰπὼν γὰρ κύμβαχος ἐπή- 

.7αγεν" ἐπὶ βφεγμόν τε καὶ ὦμους. καὶ “πάλιν εἰπὼν ,ἐντροπαλι- 
ζόμενος ἔφη" γόνυ γουνὸς ἀμείβων. οὕτω καὶ ὃ δήτωρ εἰπὼν 
σύνταξις ἐπήγαγε τὸ λαμβάνειν καὶ ποιεῖν τὰ δέοντα, 4. 
ἔστι δὴ λοιπὸν ῬΥΙΟΥ 15 5001 Ρᾶνβ ἴῃ. Βαν. οοά. ἀδοβῦ 
ἃ οὐσιῶν. 5ε4 ἴΐὰ ἱποὶρὶε: οὐχ ὁρέζει τὴν ποσότητα, ἵνα μὴ 
λυπηρὸς δόξῃ τοῖς ᾿4ϑηναίοις. [ 416 ἄπο Ροβέθυϊονα νου α 1π 
οαϊς, Ῥᾶγ 15. ἄοπιιμί, ἀλλὰ τὸν καιρὸν καὶ τὴν ἀνάγκην ἐποίησεν 

ὁρίζοντας. [ᾧἢ. ὁρίζουσαν. 1 
15. ῷ. δεῖ δὲ γρημάτων} τοῦτο πρὸς ἐν, παρακείμενον ἰΣ 

πε᾿ ἀεὶ δὲ χρημάτων δεῖται ὁ πόλεμος. 6. ἄξιον δὲ ἐνθυμή: 
ϑῆναι) πληρώσας τὸ ἕν μέρος τοῦ δυνατοῦ, τουτέστι τὸ τῆς 
πύλεως, ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος ἐλήλυϑε, τὸ τοῦ ΜΜακεδύνος" μὴ 
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ξχων γὰρ δεῖξαι τοὺς ᾿4ϑηναίους δυνατοὺς, καϑὸ πολλὰ [ὉῬ᾿ 
πολλοὺς] ἀπώλεσαν, τεχνικῶς ἐκ τοῦ ἐναντίου πειρᾶται κατα- 
σχκευάσαι, ὅτι δύνων ῥέει τοῦ Φιλίππου δύναμιν καϑαιρώῶν. [3; 
καϑαιρεῖν. ἢ 15. εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν] πράγματι ἀντὶ προσ- 
ὠπου ἐχρήσατο. 17. κομιδῇ} τὸ κομιδῇ αὔξησίς ἐστιν ἐπὶ Φιλίπ- 
που. 18. καὶ γὰρ Παγασὰς] ἡ ἱστορία οὕτω" ᾿Δλεύας, ἀπόγονόςτις 
τοῦ Ἡρακλέους, [πὸ Ρ. «ἀ απ Θετταλὸς } ἐτυράννησε Θετταλῶν " 
εἶτα καὶ οἵ τούτου παῖδες. μὴ φέροντες οὖν τὴν τυραννίδα, 
[Ρ. δάα1 οἵ Θετταλοὶ, καὶ] ἀποροῦντες, τί δεῖ ποιεῖν, μετεπέμ- 
ψαντοὸ πρὸς [ἢ". εἰς] συμμαχίαν τὸν Φίλιππον. εἶτα ἐλϑὼν 
ἐκεῖνος, ἐξέβαλε τοὺς ᾿ἡλενάδας [ᾧὃὈ. «ὅἍ1ὶ ἐκ] τῆς τυραννίδος, 
δαὶ ὑπὲρ τούτου χάριν αὐτῷ ὁμολογοῦντες οἵ Θετταλοὶ, δεδώ- 
φασιν αὐτῷ νέμεσϑαι Παγασὰς χαὶ τὰ χρήματα τὰ ἐκ τῶν λι- 

- μένων καὶ τὰς “ἀγοράς Ὁ. τῆς ἀγορᾶς 1. ἄπιστοι δὲ Θετταλοὶ 
ἐνομίσϑησαν ἢ διὰ τὸ τὸν ᾿Ιάσονα, Θετταλὸν ὄντα, ἄπιστον 
ὀφϑῆναι περὶ τὴν Μήδειαν, ἢ ὅτι ἐν τῷ Πελοποννησιακοῦ πο- 
λέμῳ ἐν αὐτῇ τῇ παρατάξει ἀπὸ ᾿Αϑηναίων πρὸς Δακεδαιμο- 
νίους μετετάξαντο, ὥς φησι [Ῥ. φησιν δ] Θουκυδίδης. ἡ 
δὲ Μαγνησία χώρα τις ἦν πλησίον Θετταλίας ὑπείκουσα 
ΓΡ, ὑπήκοος] αὐτοῖς. ἔστε δὲ καὶ πόλις ὁμώνυμος αὐὖ- 
τῇ. χαριζόμενος ὃ Φίλιππος τοῖς Θετταλοῖς Ι ἢν χαριζόμενος 

οὖν τοῖς Θετταλοῖς ὄ Φίλιππος, ταύτην αὐτοῖς ] κατεδουλώ- 
σατο ἀποστᾶσαν αὐτῶν. “μετὰ [μἴο Ρ. «δα δὲ] ταῦτα 
φρούριον ῳκοδύμησεν ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τῶν “Μαγνητῶν, ἵνα 
μὴ καὶ δεύτερον ἀποστῶσι" τὸ δὲ ἀληϑὲς κατ΄ αὐτῶν Θεττα- 
λῶν. οἱ δὲ γνόντες [1π|ὸ Ῥ. 441 αὐτὸ] τοῦτο ἐκώλυσαν αὐτοὺς 
ΓΡ, αὐτὸν} τειχίξειν. 20. τινῶν] οὐκ εἶπε τινος, ἀλλὰ τινῶν, 

τῷ πλήϑει τῶν μαρτύρων λόγον (5:9) πιστούμενος. 25. ἀλλὰ 
ἐυὴν τόν 78 Παίονα δείξας αὐτοῦ τὸ ἀσϑενὲς ἀπὸ τῶν ᾿Ἑλλή- 
νῶν, βούλεται καὶ ἀπὸ τῶν βαρβάρων τοῦτο ἐργάσασϑαι, καὺ 
δι᾿ αὐτῆς δὲ τῆς λέξεως εὐτέλισε τὴν δύναμιν. οὐ γὰρ εἶπε 
πληϑυντικῶς, ἀλλ᾽ ἑνικῶς Παίονα καὶ ᾿Δλυριόν. Ρϑμ. τοῦ 
κατακούειν δεῖ προσέχειν τῷ κατακούειν. οὐ ,γὰρ ἁπλῶς ἀκού- 
εἰν εἶπε, ἀλλὰ κατακούειν, ὃ ἐστι πάνυ ἀκούειν, ὡς καὶ δού- 

λους νομίζεσϑαι. 

160. 1. τὸ γὰρ εὖ πρόττειν ἢ ἐπειδή ,φῆσιν, οὗ παρ ̓ ἀξίαν 
εὐτυχοῦντες οὐ δύνανται φυλάξαι, τὴν εὐτυχίαν, διὰ τὸ πονὴν 
ρὸν τῆς γνώμης, δεδώκασιν ἀφορμὴν τοῦ λέγειν ἄλλοις, ὅτι δυσ- 
χερές ἐστι τὸ φυλάξαι, ἤπερ κτήσασϑαι, ὕπερ οὐκ ἔστιν. {. 
δεῖ τοίνυν ὑμᾶς} Ῥυίογα να] ΒΟΒΟ]11 σγουρὰ παραβολὴ ἀπὸ τοῦ 
ἴσου ἴῃ Βαν. οοά. ἀσβαμπξ, «αὶ 118 ἱποιριι: πληρώσας τὴν ἐξέ- 
τασιν τοῦ δυνατοῦ, καὶ σαϑρὸν πανταχόϑεν ἀποδείξας τὸν Φί- 

λιππον [Ρ. σαϑρὸν ἀποδείξας τὸν Φίλιππον πανταχόϑεν), εἰς προ- 
τροπὴν μετῆλϑε. διενήνοχε [μῖο αὐάῖε Ρ. δὲ] προτροπὴ συμβουλῆς, 
ὅτι ἐν μὲν ταῖς συμβουλαῖς καὶ τὸ ἀγαϑὸν, ὑπὲρ οὐ συμβουλεύο- 
μεν, ἀμφισβήτησιν ἔχει, καὶ ὁ τρόπος, δι᾿ οὗ ἂν παραγενώμε- 

ΠΣ 
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ϑὰ ΤΡ περιγενοίμεϑα] τῶν) χρησίμων, ἀντίῤῥησιν ἐπιδέχεται. 
ἐν δὲ ταῖς προτροπαῖς καὶ τὸ ἀγαϑὸν πρόδηλον καὶ ὃ τρόπος. 
δεῖ δὲ γινώσκειν, ὅτι ἐπιπλέκεταν τοῖς εἴδεσι τούτοις τὰ ἀλλή- 

λων, καὶ συμβουλευτικὰ ἐν προτροπαῖς, καὶ τοὐναντίον ἐν συμ- 
βουλαῖς προτρεπτικά" ἐκ δὲ τοῦ πλεονάζοντος ἐν τῇ ὑποϑέσει 
χρὴ τὸ εἶδος τοῦ λόγου χαραχκτηρίξειν [ᾧῬ. γνωρίξειν]. δ. συν- 
ἄρασϑαι) ἔδεν εἰπεῖν συνάρασϑαι τοῖς πράγμασιν᾽ δὲ ̓ άττει- 
«ὥς εἶπεν. ἡ δὲ σὺν πρόϑεσις ὡς εἶ ἔλεγε σὺν τῇ τύχῃ ἀγωνί- 
ξεσϑαι, ἐφ᾽ ὰ δεῖν. ..41; εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνεσϑε] τὸ σχῆμα ἐπιτίμη- 
σις. ΑἸππά: ἀσαφὲς εἶνον δοκεῖ τὸ χωρίον" ἄδηλον γὰρ, τίνι 
χρὴ προσνεῖμαι τὸ ταῦτα ποιῆσαι, πότερον τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις, ἢ 
τῷ Φιλίππῳ" δοκεῖ γὰρ ἐφ΄ ξκατέρων ἁρμόξειν. χρὴ οὖν ἐπὶ 
τῶν τοιούτων ἀσαφῶν καὶ ἐπαμφοτερίξειν δοχούντων ἐκ 
τοῦ τέλους ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἰέναι ΓΡ. ἀνιέναι. λυϑήσεται γὰρ 
οὕτως ἣ ἀσάφεια" οἷον ἐπὶ τοῦ παρόντος κάτωϑεν εὐϑὺς ΓΡ. 

εὐϑὺς κάτωϑεν)] ἀρξάμενος λέγι ε᾿ οὐ τολμήσετε καιρὸν ἔχοντες ταῦτα 
ΓΡαν, πάντα!) ποιῆσαι, ἃ πάϑοιτ᾽ ἂν, εἰ δύναιτο ἐκεῖνος" τὸ 
γὰρ “πρότερον ἐπ᾿ ἀμφοτέρων λέγεσϑαι δοκοῦν νῦν ἐφάνη πε- 
οὶ μόνων [14 νος. ἴῃ Ῥ. ἀθ65:} τῶν ᾿Ιϑηναίων εἰρημένον. 11. εἶ 
μηδ᾽, ἃ πάϑοιτ᾽ ἂν] μονόκωλος σχοινοτενὴς περίοδος, ἐν “ὑπερβατιῇ 
σχηματισϑεῖσα. 18. ἔτι τοίνυν ] μετάβασις ἐπὶ τὸ ἀναγκαῖον. 
αὐτὸ τὸ δυνατὸν ἁπλῶς καὶ τὸ ῥάδιον εἴληφεν᾽ ὅπερ ἐν τούς 
τῷ τῷ χωρίῳ νῦν ἐξετάξεσϑαί φαμεν" δίδωσι γὰρ τοῖς ᾿Αϑηναί- 
ους αἵρεσιν, ποῦ χρὴ πολεμεῖν, καὶ τὸν μὲν ἐν Μακεδονίᾳ πό- 
λεμον εὔκολον δείκνυσι, τὸν δὲ ἐπὶ τῆς ᾿Δττικῆς χαλεπὸν καὶ 

φοβερόν. 90. Θηβαῖοι] πολὺ τῆς γοργότητος διὰ τὸ ταῖς 
ἀπαντήσεσι ταχείαις χρῆσϑαι καὶ βραχείαις. 28. ἀλλ᾽ ὦ τᾶν] 
ἀνϑυποφορὰ στοχαστικὴ, ἣν λύει ἐκ τεκμηρίων. τὸ δὲς ὦ τᾶν 
δύο μέρη λόγου εἰσὶν, ὦ καὶ ἐτᾶν, ὃ ἐστιν ὦ ἑταῖρε. 24. εἰ 
ἃ νῦν ἄνοιαν ὀφλισκάνων] ἤτοι ὅτι ἔρχομαι ἐπὶ τὴν ᾿Δττικήν. 
ἄρα [Ῥ. ἀρα], ἐὰν δυνηϑὴ ταῦτα ποιῆσαι, οὐ πράξει; ξητεῖταν 
[Ρ. ξητητέον δὲ], πῶς ἐν τοῖς ἄνω δεινὸν αὐτὸν καλέσας καὶ 
εἰδότα πράγματα Β εἰδύτα χρήσασϑανι πράγμασιν] ἐνταῦϑα 
μωρὸν ἀποκαλεῖ. λέγομεν, ὅτι ἀπὸ πολλῆς ἐπιϑυμίας τοῦ βού- 
λεσϑαι αὐτὸν ἐπὶ τὴν ᾿“ττικὴν ἐλϑεῖν ποιεῖ αὐτὸν μὴ δυνάμε- 
'ψὸν ἑαυτὸν [Ρ. ξαυτοῦ] κατασχεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐπιϑυμίαν ἐκλέ- 
γοντὰ τελειοῦν. ΠΕ μγ! ᾿ποὸ ψοσάρυ]αμι ἱπ ἘαϊΕ. Ραγῖ8. ἀθοϑί. ] 
28. ἐγκαλεῖ (τε ἴῃ Βᾶν. ὁδὲ Ῥγὸ ἐκλαλεῖ}} ἀντὶ τοῦ ἀπειλεῖ. ἀρὶα. 
ἀλλὰ μὴν κ. τ. λ. ] δύο κακῶν προκειμένων, (πακὸν γὰρ ὁ πό- 
λεμος 3) αἱρεῖται τὸ ἧττον. ΟΥ. εἰ γὰρ ὑμᾶς χ. τ. λ.} ἐπίλογος. 
Ῥοπ. ἔξω γενέσϑαι] οὐχ ἁπλῶς λέγει ἔξω τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ἔξω 
τῆς χώρας. [ὉῬ. αἀά! ἐν τῇ Μακεδονίᾳ. ] 

17. 2. τοὺς γεωργοῦντας ὑμῶν] τοὺς γεωργοῦντας οὐχ 
ἁπλῶς τοὺς ̓ σκάπτοντας, ἀλλὰ τοὺς ἀγροὺς κεκτημένους. 3. 
τὸν πρὸ τοῦ πόλεμον τὸν δι᾽ ᾿ἡμφίπολιν λέγει, εἰς ὃν χίλια 
διακόσια τάλαντα ἀνηλώϑη. 7. τοῖς. γε σώφροσι τοῖς συνε-. 
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τοῖς κοὶ σώζουσι τὰς φρένας: ἰθ14. πάντα δὴ ταῦτα] ἐντεῦϑεν 
ὅ ἐπίλογος. ΑΠυὰ βομο]οι: ἐκ τοῦ συμβε βηκότος κεφαλαίου. 
τοὺς ἐπιλόγους εἴληφε" δεῖ γὰρ ἐκ τῶν ἰσχυρῶν ἀεὶ καὶ τῶν 
συνεητυκον τὰς ἀνακεφαλαιώσεις καὶ τοὺς ἐπιλόγους λαμβάνειν. 

11. τοὺς δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ] ἐν ἡλικίᾳ τοὺς νεωτέρους φησίν" ἐν. 
ταύτῃ γὰρ τῇ ἡλικίᾳ πάντα πράττειν δυνάμεϑα. 14. τοὺς δὲ 
λέγοντας] τοὺς δήτορας. αἱ. χρηστὰ δὲ εἴη} εὐχὴν προστίϑησι 
τῇ συμβουλῇ. 1014. εἵνεκα] οὐ κυρίως τὸ εἵνεκα σὺν τῶ δ" 
ποιητικὸν γάρ. 

ΙΝ ΟΙἾΓΥΝΤΗΙΑΘΛΜ ΒΕΟΟΝΘΌΑΜΝ. 

18. 1. ἐπὶ πολλῶν μὲν ἄν τις ἅ, τ᾿ λ.} δεύτερος τόπος 
τῶν ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοιμίων " τὸ δὲ σχῆμα τοῦ λόγου ἐξ 
ἀορίστου προσλήψεως᾽ εἰρηκος γὰρ τὸ ἐπὶ πολλῶν ἀόριστον 
ἐπήγαγεν. ὡρισμένον, τὸ παρὰ τῶν ᾿Ολυνϑίων. ὅμοιον τούτῳ. 
τὸ εἰς τὸν , ἅγιον «Βασίλειον τοῦ Θεολόγου προοίμιον. ΑἸ 
ΒΌΠΟΠΟΗ: ἡ μὲν ὑπόϑεσις τοῦδε τοῦ λόγου καὶ τὰ κεφάλαια 
παραπλήσιος [ὃ. παραπλήσια τοῦ πρώτου [Ρ.. τῷ πρώτῳ 7" 
διενήνοχε δὲ, [᾿ς δὐαι ῬΡ. χὰ ἐκεῖνο μόνον ὅτι ἐν μὲν τῷ 
πρώτῳ ζητεῖται , εἰ χρὴ βοηϑεῖν τοῖς ᾿Ολυνϑίοις, ἐν δὲ τού- 
τῷ τὸ μὲν βοηϑεῖν ἤδη δέδεικται, τὴν δὲ ῥώμην ὀκνοῦσιν τοῦ 
Μακεδόνος. καὶ τὴν ἰσχὺν, δι᾿ ἣν μάλιστα καὶ τὴν δημηγορίαν 
ταύτην ὁ δήτωρ πεποίηται, ὥστε πλεονάζον [1 4Δ4α1 Ρ. μὲν 
τῷ λόγῳ ] εἶναι κεφάλαιον τὸ δυνατόν᾽" τῶν δὲ κεφαλαίων, τὰ 
μὲν ἐξ αὐτῆς ἀνακύπτει. τῆς τάξεως, οὐκ ὄντα πρῶτον γνώρι- 
μα τοῖς ἀκροατοῖς, οὐδὲ ἐπιξητούμενα παρ᾽ αὐτῶν [ Ὁ. περὶ 
τῶν] ἐξ ἀρχῆς" ἔνια δὲ εὐϑὺς "καὶ “πρὸ τῆς εἰσύδου ζητεῖται 

παρὰ τῶν ἀκροατῶν, πρὸς ἃ δεῖ τὸν δήτορα τὴν ἀπάντησιν 
εὐϑὺς ἐκ προοιμίων αἀἵρεῖσϑαν ΓΡ. ποιεῖσϑαι }" ὃ δὴ κἀνταῦ- 
ὅα γέγονε" τῆς γὰρ δυνάμεως τοῦ Μακεδόνος φοβούσης τοὺς 
᾿ἡϑηναίους ἐκ τῆς πρώτης ἐπιβολῆς, ἀναιρεῖν πειρᾶται τὸν φό- 
βον, ἀντίτάσσων τῇ [Ππ|Ὸ ά61 Ῥ, τοῦ Φιλίππου δώμῃ τὴν 
τῶν ϑεῶν συμμαχίαν" δεῖ γὰρ τοῖς ἰσχυροῖς τῶν ἀντιπάλων 
ἰσχυρότερα τὰ παρ᾿ ἡμῶν ἀντιτιϑέναι. δείκνυται δὲ ὧν δεύτε- 
ρος οὗτος ὁ λόγος ἐκ τῶνδε ἐν γὼρ τῷ πρώτῳ περὶ τῆς τῶν 
ϑεῶν εὐνοίας ἀπόδειξιν [ὃ. ἀποδείξεις] παρασχὼν, ἐνταῦϑα 
ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν. ἰστέον δὲ, ὅτι φησὶν [ὃ. φησὶ καὶ] 
ὁ Φιλόχορος, ὅτι τρεῖς βοήϑειαι ἐπέμφϑησαν, καϑ᾽ ἕκαστον 

λόγον μιᾶς πεμπομένης, ὡς τῆς πρώτης μὴ ἐξαρχούσης" κεφά- 
λαια [᾿. μὴ οὔσης ἱκανῆς" κεφάλαιον } δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ 
ἐπὶ πολὺ τὸ συμφέρον" [8ῖο Ρανὶβ, δᾷᾷ!: ἐπ’ ὀλίγον δὲ τὸ 
δυνατὸν 1 ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐναντίον" πολὺ μὲν τὸ δυνατὸν, ὃλί- 
γον δὲ τὸ συμφέρον. 4. τὸ γὰρ τοὺς πολεμήσοντας κα, τ. λ,} 
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κἀτασκευὴ τοῦ προοιμίου. ὅ. δύναμίν τινα). σύμμετρον καὶ 
μεγάλην. 9. δαιμονίᾳ τινὶ παὶ ϑείᾳ] ὁ μὲν διαλεχτικὸς φιλο- 
γνεικεῖ πρὸς τὸν ἀντιλέγοντα διὸ καὶ τῷ συμπεράσματι χρῆται, 
παϑάπερ δεικνὺς, ὅτι φανερῶς [Ρ. φανερὰν] ἐξήλεγξε" ῥήτωρ 
δὲ, εἶ “συλλογίζοιτο, φιλονειπότερον καϑίστησι τὸν ἀκροατὴν καὶ 
οὐκ εὐάγωγον πρὸς πευϑό" διὸ καὶ τοῖς λεγομένοις ἐνθυμήμα- 
σι χρώμεϑα, ἐν οἷς τὰς δύο προτάσεις εἰπόντες τὸ συμπέοασμα 
᾿ σραν αμμ ἐκείνῳ καταλιπόντες αὐτὸ προσενϑυμε ἴσϑοι" βούλε-. 
ται γάρ τι καὶ οἴκοϑεν εἰς τὴν τῶν πραγμάτων εὕρεσιν ὁ ἄκροα- 
τὴς συμβάλλεσϑαι [ᾧὈΡ. συμβαλέσϑαι ]. νῦν δὲ ἀναγκαίως ὃ ῥή- 
τωρ ἐχρή Ἰσᾶτο τῷ συμπεράσματι" πρῶτον μὲν γὰρ ἡ κατασκευὴ 
τῆς προτάσεως, διὰ πολλῶν γενομένη, ἀνάγκην ἐνεποίησεν αὖ- 
τοῦ τοῦ προτεϑέντος εἰς ἀπόδειξιν διὰ τοῦ “συμπεράσματος ἀνα- 
μνῆσαι" δεύτερον δὲ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἀνιῶσιν [Ρ. ἀγῶσιν] εἰ- 
πότως τὸ συμπέρασμα σιωπῶμεν" πολλῶν «γὰρ ἤδη καὶ προει- 
ρημένων καὶ μελλόντων λέγεσϑαι, ϑαδίως ὁ ἀκροατὴς εὑρίσπει 
τὸ σιωπηϑὲν ὑπὸ τοῦ δήτορος " ἐν δὲ προοιμίῳ μηδενὸς ἔτι 
δηϑέντος οὐκ ἔχει, πύϑεν αὐτῷ προνοῆσαι τὸ λεῖπον. οὐδὲν 
δὲ διαφέρει τὸ δαιμόνιον τοῦ ϑείου παρὰ τοῖς δήτορσιν, ἀλλ᾽ 
ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτός 10. δεῖ τοίνυν κ. τ. λ.] τοῦτό ἐστι 
τὸ “συμπέρασμα, τοῦ προοιμίου" δείξας γὰρ, τοὺς ϑεοὺς εὔνους 
καὶ τοὺς συμμάχους βεβαίους, χαὶ τὸ δυνατὸν τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
αὐξήσας, καιρὸν ἔσχεν ἐπιτιμήσει χρήσασϑαι, καὶ φησὶν, ὅτι 
μὴ προδύται γενώμεϑα τῶν ὑπαρχόντων καὶ δεδωρημένων ἡμῖν 
σπορὰ τῶν ϑεῶν, καὶ δύξομεν 6. δόξωμεν] αὐτοὶ καϑ' αὑτῶν 
[ὈΡ. κατ᾽ αὐτῶν] τὰ χείριστα βουλεύεσϑαι. 18. ὡς ἔστι τῶν 
αἰσχρῶν, μᾶλλον δὲ τῶν αἰσχίστων) ἐνδιάϑετον τὸ σχῆμα. 15. 
προϊεμένους] προδιδόντας. 17. τὸ μὲν οὖν] δεύτερον προοί- 
μον ἀπὸ τοῦ δυνατοῦ. ΑΙπιά ΒοΒΌ οι: τοῦτο σχῆμά ἐστι τὸ 
κατὰ παφάλειψιν" οὐκ ἠβούλετο μὲν γὰρ τῇ ἀληϑεί ἰᾳ τὴν δύ- 

γαμιν ἐξετάσαι τοῦ Μακεδύνος᾽ ἡ δὲ αἰτία, ἵνα μὴ φοβήσῃ 
μᾶλλον τοὺς ᾿Αϑηναίους, ἀποσχέσϑαι τοῦ πρὸς αὐτὸν πολέμου. 
οὐκ ἐβούλετο δὲ πάλιν τελέως ταύτην ἀμνημόνευτον ἐᾶσαι, ἵνα 
(μὴ αὐτὸ τοῦτο δύξῃ φοβούμενος ταύτην καταλιπεῖν. τί οὖν 
ποιεῖ ; καὶ μνημονεύει κατὰ παράλειψιν, καὶ τὴν αἰτίαν οὐ τὴν 
οὖσαν λέγει.» ὅτι ἵνα μὴ φοβήσω ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἑτέραν, ἵνα μὴ 
δόξω, φησὶν, ὑμᾶς αἰσχύνειν καὶ ὀνειδίξειν. ἄλλως" τὸ μὲν 
πρῶτον προοίμιον. ἀπὸ τοῦ ἐπιχειρήματος τοῦ δυνατοῦ ληφϑὲν 
σκοπὸν εἶχεν ἀπὸ τῆς προνοίας τῶν ϑεῶν τὸ δυνατὸν τῶν 
᾿Αϑηναίων αὐξῆσαι" τὸ δὲ δεύτερον πεοὶ τοῦ δυνατοῦ τοῦ Φι- 
λίππου τὴν ἐξέτασιν ἔχει, καϑαίρεσιν ἔχον τῆς δυνάμεως, ὅσην 
ἔξεστιν ἐν προοιμίοις ἐργάσασϑαι. {1 οαρ!ΐθ 50 ΠῸ}}} τοῦτο σχῆ- 

μα ῬΙαθβουὶρία οσαΐ βίσία γὼ ἃ, ᾳαοά ἱπίογργοίου ᾿Ιωάννου ᾿4ϑη- 
ναίου,, εἴ ΠαΡ6ο Ῥτο ἸΟΊΠΙΠΟ. ΔΙΟΐΟΥΙ5 μι) 5080}. ἊΝ 1] 19. 
διὰ τί] κατασκευὴ τοῦ δευτέρου προοιμίου. 22. ὁ μὲν γὰρ} 
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σημείωσαι" χιαξομένη περίοδος τετράκωλος, ἔχουσα δύο προτά- 
σεις καὶ δύο ἀποδόσεις. υἱέ. καὶ γὰρ εἰ] συμπέρασμα τοῦ 
δευτέρου. 

19. 8. ὧν οὖν ἐκεῖνος μὲν] τρίκωλος, ἔχουσα μίαν πρό- 
τασιν δίκωλον καὶ μίαν ἀπόδοσιν. δ. ἃ δὲ καὶ] ἔχει μίαν 
πρότασιν τρίκωλον καὶ ἀπόδοσιν μονόκωλον" :τέσσαρα γὰρ κῶλα, 
ἔχε. 9. τὸ μὲν οὖν ἐπίορκον τρίτον “προοίμιον. ΑΙαά: τρί- 

 φοὸν τοῦτο προοίμιον, οὐ μὴν τὴν αὐτὴν «ἔχον δύναμιν τοῖς 
στροειρημένοις " ἐκεῖνα μὲν γὰρ ὅλης ἐστὶ τῆς ὑποϑέσεως" τὸ τ ἘΑ 
[Παουμὰ » 486 τ Ῥαγῖβ. Εα1ξ. οχρ]ϑίαυ]) ὅλον συνέχει τὸν λόγον. 
τοῦτο δὲ “μερικόν ἐστι προοίμιον; κατασκευὴν ἔχον τῶν ἔγγιστα" 
ἐπειδὴ γὰρ μέλλει τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἀπιστίαν ἐξετάζειν τοῦ 
ἸΠακεδόνος, αἰτίαν ἀποδίδωσιν ἐν τῷ προοιμίῳ, [μϊὸ ἴῃ Ῥαγν. 
δἄδιπιν προλαβὼν δι᾿ ἣν τοῦτο μέλλει ποιεῖν. ἄλλως ἱστέον, 
ὅτι τὸ δεύτερον καὶ τρίτον προοίμιον εἰς καϑαίρεσιν Φιλίππου ἕλα- 
βεν" ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ ἀπὸ τῆς δώμης αὐτὸν καϑεῖλεν, ἐν δὲ 
τῷ τρίτῳ ἀπὸ τῆς γνώμης καὶ τοῦ κρείττονας ἔχειν πολεμίους " 
ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐπιχειρήματος ἤτοι τοῦ δυνατοῦ ἀμφότερα" 
ἐπειδὴ φοβερὸς ὁ, Φίλιππος δοκῶν καὶ δυνατὸς ἐφύβει τοὺς 
᾿᾿Αϑηναίους" καὶ ἡ πᾶσα σύστασις τοῦ λόγου ἐπὶ τὸ δυνατὸν 

πεφάλοιον ἀνάγεται. τρια. ἐπίορκον] σημείωσαι" διὰ τοῦ εἰπεῖν" 
ἐπίορκον ϑεοῖς ἐχϑρὸν αὐτὸν ἀπέφῃνεν, διὰ δὲ τοῦ ἄπιστον 
τῶν ἀνθρώπων πολέμιον κατέστησεν. καὶ ἵνα μὴ δόξῃ πρὸς: 
χάριν ᾿4ϑηναίων διαβάλλειν τὸν Φίλιππον, τοῖς πράγμασι σι- 
στοῦται τῷ ῥήματι. (51..) 18. καὶ «βραχέος λόγου] ἐπειδὴ 
πάντα, ὅσα εἶπε καὶ ἔπραξε Φίλιππος ὑπέσχετο - εἰπὼν; τοῦτο 
δὲ μακρολογία, παρεμυϑήσατο τὸν λόγον εὐθύς. 17. ὅτι πάντα 
διεξελήλυϑεν] εἰ γὰρ οὐκ ἔτι προσϑήκην αὐτῷ λαμβάνῃ τὰ πρά- 
γματα, μένειν δὲ ἐπὶ τῶν αὐτῶν οὐχ οἷόν τε τὰ ἀνθρώπινα, 
“πρὸς καϑαίρεσιν ἥκει λοιπὸν αὐτῷ τῆς δυνάμεως. 90. ἐγὼ μὲν 

γὰρ] ἀρχὴ τῶν κεφαλαίων τὸ δυνατόν. ἈΠυά: ἐντεῦϑεν εἰς 
αὐτὸ τὸ κεφάλαιον ἐνέβαλε τὸ δυνατὸν, ἀπὸ λύσεως ἀρξάμενος " 
4) γὰρ ἀντίϑεσίς ἐστιν, ἀλλὰ φοβερὸς Φίλιππος, ἥντινα φανε- 
οὥς μὴ ϑεὶς λύει. ὅταν μὲν γὰρ πρὸς τὸν ἀντίδικον ἔχωμεν 
ἀναγκαίως “μέλλοντα χρῆσϑαι. ταῖς ἀντιϑέσεσι, κἂν ἡμεῖς μὴ) 
λέγωμεν, τότε δεῖ φανερῶς αὐτὰς τυϑέναι " ὅταν δὲ αὐτὸς καϑέ- 
ξηται παρ᾿ ἑαυτῷ τὴν ἀντίϑεσιν ἔχων ὃ ἀκροατὴς, τότε χρὴ: 
λύειν καὶ μὴ τιϑέντα" ὅπερ καὶ νῦν γέγονεν᾽ εἰσελήλυϑε γαρ 
αὐτὸς ὁ δῆμος πεφοβημένος τὸν Φίλιππον, ὥστε περιττὸν τι- 

ϑέναιν ταύτην, δι᾽ ἣν σκεψόμενοι συνῆλθον. 24. τὴν μὲν 
ἡμετέραν, εὐήθειαν οὐκ εἶπε τὴν ὑμετέραν, διὰ τὸ ἐπαχϑὲς, 
καὶ ἑαυτὸν συνάπτων τῷ ἐγκλήματι. φασὶ δέ τινες, “σημαίνειν 
τὴν εὐήϑειαν, πάντοτε μωρίαν, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε πραύτητα καὶ 
ἐπιείκειαν καὶ τὸ ἁπλοῦν᾽ ὕπερ καὶ νῦν βούλεται σημαίνειν. 
ὕρα δὲ, ὅτι ἐπὶ μὲν ᾿Αϑηναίοις εὐήϑειαν εἶπεν, ἐπὶ δὲ ᾽θλυν- 
ϑίοις φιλίαν. 95. ἀπήλαυνόν τινες] δέον ἐπῶν ἀπηλάσατε 

χοᾶς, πα ϑοι ως τὸ οξαινα τῶο. «.ὦῳπτ΄ὐν ὦ -.. 

δ ποῦν ταν ἰ «δὰ 
ε- 
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ὑμεῖς" ἡ “γὰρ πόλις πᾶσα ἦν ἣ τοῦτο ποιήσασα" ὃ δὲ εἰς τοὺς 
ῥήτορας ἀπωϑεῖται τὸ ἔγκλημα᾽ ἐμφαντιυκπὸν δὲ εἶπεν ἐνθένδε" 
οἷον ἐκ τῶν ᾿4ϑηναίων᾽" ἐκ τοῦ δευτέρου μετὰ τοῦ ἐλέου, ἔνϑεν 
“Ἡρακλεῖδαι διεσώϑησαν. 

90. 2. Θετταλοὺς δὲ νῦν} εἰκότως τοὺς Θετταλοὺς [τοὺς 
τ Ὀ. 6661} τελευταίους ἠπάτησεν, εὐχερεῖς ὄντας χαὶ μὴ ὃδυ- 
νηϑέντας ἀπὸ τῆς ᾿Ολυνϑίων καὶ ᾿Αϑηναίων ἀπάτης σωώφρονι- 

σϑῆναι. δ: ὅλως καϑύόλου. ἰρι4. ὄντινα οὐ πεφενάκικεν ἢ 
ἐπεὶ στρατηγικὸν εἶναι δοκεῖ τὸ ,φενακέξειν τοὺς πολεμίους, διὰ 
τοῦτο ἐνήλλαξεν, εἰπὼν τῶν. αὐτῷ χφησαμένων, ὅτι Φίλιππος 
οὐ τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ τοὺς φίλους ἀπατᾷ᾽ τοῦτο δὲ ἀπιστίας 

τεμμήριον. εἴρηται δὲ ἢ λέξις ἀπὸ τῆς φενάκης, τῆς προσϑετῆς 
κόμης, ἥτις ἕνεκεν ἀπάτης γίνεται" προσποιεῖται γὰρ περιτιϑέναν 
κόσμον, ὅνπερ οὐ κέκτηται. 8. ὥςπερ οὖν διὰ τούτων] ση- 
μείωσαι" ἐνθύμημα, ὃ καλεῖται. ἀκολουϑίας. 12. καιροῦ} ἀντὶ 
τοῦ ἀτυχίας. 14. μᾶλλον δὲ ὑμῖν δειξάτω] τοῦτο λέγεται ἐπα- 
νόρϑωσις" εἰ ἐ ἐμὲ γὰρ, φησὶν, ἀνάξιον νομίξει τοῦ μαϑεῖν, ὑμῖν 
δειξάτω. ὅρα δὲ, πῶς τὸ μὲν ἀμφίβολον ἔφυγε, τὸ δὲ «ὅμολο- 
γούμενον ἔλαβεν" ἀμφίβολον μὲν γὰρ τὸ λεγέτω μοι, ὅτι οὐκ 
ἀσθενὴς, τὸ δὲ ὑμολογούμενον, ὅτι οἵ ἐξηπατημένοι οὐ πιστεύ- 
οὐὔσιν. 18. καὶ μὴν εὖ τις ὑμῶν] τὸ σχῆμα “ἀνϑυποφορά. 
ΑΙμπιά: καὶ τοῦτο ἀντίϑεσίς ἐστι τοῦ δυνατοῦ, δύναμιν ἀνϑυ- 

ποφορᾶς ἔχουσα" ἡ γὰρ ἀνϑυποφορὼ οὐχ ὁλύκληρός. ἐστιν ἀντί- 
ϑεσις, ἀλλὰ μέρος ἀντιϑέσεως, τὸ μὲν δεχομένη, τῷ δὲ ἐνιστα- 

μένη οἷόν ἐστι καὶ τὸ νῦν᾽ τῆς γὰρ πρώτης ἀντιϑέσεως οὔσης, 
ὅτι φοβερὸς ὃ Φίλιππος, καὶ τι δικαίῳ λελησμένος, ἡ ἀνϑυ- 
ποφορὰ πρὸς μὲν τὸ δίκαιον οὐκ ἐνίσταται, μέρος δὲ ἔχεν τοῦ 
δυνατοῦ, ὦ ὅτι, εἰ καὶ Φίλιππος ἄδικος καὶ «ἐπίορκος, ἀλλ᾽ ὅμως 
βίᾳ καϑέξει τὸ πᾶν. 29. ὕταν μὲν γὰρ ὑπ’ εὐνοίας} ἀπὸ τοῦ 
δικαίου πάλιν ἐποιήσατο τὴν λύσιν᾽ ἡ γὰρ ἐκ πλεονεξίας ἰσχὺς 
οὐκ εὔνους ἔχεν τοὺς ἀδικηϑέντας. 26. ἡ πρώτη πρόφασις] 
ἀντιπίπτον ἔλυσεν" οὐκοῦν δεήσει, μάχης, καὶ κινδύνων, ἵνα 
πρατήσωμεν᾽" καὶ ἱερὸν πταῖσμα εἰπὼν τὰ ῥάδιον τῆς καϑαι- 
θέσεως ἔδειξεν᾽ τοῦτο γὰρ μάλιστα τοῦ δυνατοῦ κεφαλαίου τι- 
μιώτατον μέρος. 27. ἀνεχαίτισε } ἀνέτρεψεν᾽ ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν ὑποζυγίων, ἃ διὰ τὸ μὴ, ἐπὺ πολὺ δύνασϑαι φέρειν τὸν 
ξυγὸν, πολλάκις ἀνατρέπει αὐτόν. πάνυ δὲ ὁ λόγος ἁρμόζει, καὶ 
ἐπὶ τῶν ὑπὸ Φιλίππου δεδουλωμένων, εἴγε καὶ ἡ δουλεία ἔοικε 
ζυγῷ. τῇ δὲ συνεχείᾳ τῶν ὀνομάτων δείκνυσιν αὐτὸν καὶ ϑεοῖς 
καὶ ἀνϑφρώποις πολέμιον, ἵν᾽ ἢ τὸ μὲν ἄδικον [Ὁ. ἀδικοῦντα] 
ἐπὶ ἀνθρώπων, τὸ δὲ ἐπίορκον ἐπὶ τῶν ϑεῶν [ᾧὈ. τὸ δὲ ἐπι- 
ορχοῦντα ἐπὶ ϑεῶν], τὸ δὲ ψευδὲς ἐπ᾽ ἀμφοτέρων. 

321..2. σφόδρα} τὸ ὀλιγοχρόνιον παρέστησεν. 1014. καὶ σφό- 
ὅρα γε ἤνϑησεν ) ἀντὶ τοῦ πρόσκαιρον, καὶ ἀβέβαιον. ἔδειξε 
τὴν δύναμιν τοῦ Μακεδόνος" καὶ γὰρ τὰ ἄνϑη πρόσκαιρα καὶ 
ὀλιγοχρόνια. 8. φωρᾶται] ἤγουν ἐλέγχεται" ἀπὸ μεταφορᾶς 
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τοῦ λῃστοῦ, ὃς λέγεται, φώρ. 4. καταῤῥεῖ] διαφϑείρεται" ἀπὸ 
μεταφορᾶς τοίχου τινὸς παλαιοῦ, ὅταν ὑπὸ τῆς παλαιότητος 
αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ διαβιβρώκηται καὶ ἀναλίσκηται. 5. τῶν 
ἄλλων τῶν τοιούτων] ἱερῶν, λουτρῶν. 1014. τὰ κάτωϑεν τινὲς 
λαμβάνονται τοῦ ῥήτορος ἐνταῦϑα, λέγοντες, ὅτι κάτω ἔδει εἰ- 

πεῖν, καὶ οὐ κάτωϑεν᾽ ἀλλ᾽ ἠγνόησαν τὸ ἀκόλουϑον  κάτωϑεν 
γὰρ εἶπεν, ἐπειδὴ κάτωϑεν ἀπὸ ϑεμελίων οἰκοδομεῖται οἶκος, 
ὁμοίως καὶ ναῦς ἀπὸ τῆς τρόπιδος. 9. φημὶ, δὴ δεῖν ὑμᾶς} 
ἐγχείρημα “συμβουλευτικὸν ἀποφαντικῶς" πεπλήρωκε δὲ ἄχρις 
ἐνταῦϑα τὸν περὶ τοῦ δικαίου λόγον, καὶ δείξας Φιλίππῳ μὲν 
δυσμενεῖς τοὺς ϑεοὺς, εὐμενεῖς δὲ τῷ δήμῳ, πάλιν ἐπὶ τὴν 

στροτροπὴν ἀνεχώφησεν. 19. ἐπὶ τοῖς ̓ πράγμασιν τὸν πόλεμον 
παλεῖ. 20. τὰ πράγματα] ἔργα. 22. ὅσῳ γὰρ] τὸ σχῆμα ἀπὸ 
αὐξήσεως. 24, πολλὴν δὴ τὴν μετάστασιν καὶ μεγάλην δεικτέον 
τὴν μεταβολὴν] τὸ ἀπὸ ᾿Αϑηνῶν ἀπελϑεῖν εἰς "Ολυνϑον συμ- 
μάχους᾽" μεταβολὴ δὲ τὸ τὴν ῥαθϑυμίαν εἰς προϑυμίαν βου 
βαλεῖν. 

οο,,.9. ὅλως] καὶ καϑόλουσξ 9. ὅποι. τις ἂν κα. τ. λ.} ἀμ 
δὴ διὰ τῶν ἀνωτέρω ἔδειξεν, ὥσπερ τινὰ ὑποψίαν δυνάμεως 
παρέχων τοῖς Μακεδόσι, βούλεται κοινὸν αὐτὸ δεῖξαι καὶ διὰ 

τοῦ καϑολικοῦ ἐλαττῶσαι. ὁ δὲ κῶν σημαίνει ἐνταῦϑα αἵρεσιν. 

τοῦ ἐλάττονος ἐν ἀποτυχίῳ τοῦ μείζονος " οὐ γάρ εἰσι δύο μέρη, 

ἀλλ᾽ ἕν. τρ14. κἀν] τὸ κἂν ἐνταῦϑα κεῖται, τὸ περιφερόμενον 
"αὶ δοκοῦν μὴ λέγειν" οὔ γὰρ δυνάμεϑα αὐτὸ ποτα τν εἰς τὸ 
καὶ ἐάν. κεῖται γὰρ ἄλλος σύνδεσμος, ὁ ἄν. ἔτ᾽ ἐπισφα- 
λεστέραν ] ξητεῖται,, πῶς ἀσϑενεστέραν, ἀλλὰ καὶ μι μάψιάα ἰσχυ- 
φοτέραν ποιεῖ διὰ τοῦ ,γυμνάξεσϑαι, καὶ συνεχῶς μανϑάνειν τὰ 
πολέμια. καὶ φαμὲν, ὅτι ἀσϑενεστέραν οὐ λέγει τοῖς σώμασιν, 
ἀλλὰ τῇ γνώμῃ" διότι μισοῦσιν αὐτὸν δι᾽ ἅπερ αὐτοῖς. ποιεῖ, 
ὡς ἐπιφέρει" ἢ ὅτι τῇ συνεχεῖ τριβῇ κατακοπτόμενοι ἀσϑενέ- 
στεροι γίνονται. 15. μὴ γὰρ οἴεσϑε] ἐπειδὴ δειλίαν οὐκ ἔσχε 
πατηγορῆσαι Φιλίππου, τὴν γνώμην αὐτοῦ ἐξετάξει καὶ τὴν 
σχέσιν τῶν Μακεδόνων, καὶ τὰς προαιρέσεις αὐτῶν ἐναντίας 
ἀποφήνας οὐχ ὁμονοοῦντας ἀλλήλοις δείκνυσιν. 18. καὶ 
προήφηται, πράττων] ἢ σύνταξις οὕτως" καὶ προήρηται πράτ- 
τῶν τι καὶ κινδυνεύων παϑεῖν, ὅ τι ἂν συμβῇ" εἶτα. στίξαντας 
ἐπενεγκεῖν" προῃρημένος ἀντὶ τοῦ ζῇν ἀσφαλῶς δόξαν ,κτή- 
σασϑαι τοῦ ταῦτα διαπράξασϑαι, ἃ μηδεὶς, ἄλλος “Μακεδόνων. 

19. τὴν τοῦ διαπράξασϑαι ταῦτα] ὑπερβατὸν καϑ᾽ ὑπέρϑεσιν. 
ΩΥ. διαϑέσϑαι] πωλῆσαι. ἡ λέξις καὶ παρ᾽ ᾿Ισοκράτεν ἐν τῷ 
Βουσίριδι. 

38. 1. εϑἵ δὲ δὴ περὶ αὐτὸν ὄντες ξένοι] ὅρα,, πῶς κατὰ 
μικρὸν τὸ ἀσϑενὲς ἀποδείκνυσι τοῦ Φιλίππου, πρῶτον εἰπὼν, 
ὅτι μισοῦσιν. αὐτὸν οἱ σύμμαχοι.» εἶτα καὶ αὐτοὶ οἵ Μακεδόνες. 
εἶτα, ἵνα μή τις εἴπῃ, ἀλλ᾽ οὖν ξενικά τινὰ ἔχει στρατεύματα, 

διαβάλλει καὺ ταῦτα. Φ. πεζαίτεροι] πολλὰ παρὰ [Ὀ. περὶ] 

ρον. Δ τς, τ... 
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τούτου φέρονται ἐξηγήσεις " οὗ μὲν γὰρ αὐτὸ λέγουδιν ὁ ὄνομα 
στρατεύματος. οὕτω καλούμενον" οἵ δὲ, ὅτι τινὲς ἤσαν. παρ 
αὐτῷ ̓ στρατιῶται [Ρ. παρ᾽ αὐτοῖς στρατιώταις τὸν ἕτερον πόδα 
γυμνὸν ἔχοντες, τὸν δὲ ἕτερον πόδα [ποῦ γοοαΡα]αμι ἔπ. ΡΣ 

ἀεε8ι] ὡπλισμένον" διό φασι καὶ πεζαιτέρους αὐτοὺς καλεῖσϑαν 
διὰ ιῬ. παρὰ] τὸ τὸν ἕτερον πόδα γυμνὸν ἔχειν" πεζοὶ γὰρ τὸ 
κἄτω τοῦ ποδός" ὅϑεν καὶ πεζάλα (610) τὸ χαμαὶ περιπατεῖν" 
οἵ δέ φασι τοὺς ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν πεξῶν ὧν εἶχε ξένων 
οἵονεί δινας ἐκλελεγμένους διὰ τὸ ἀνδρεῖον, ἵνα φυλάττωσιν αὐὖ- 
τόν. ἡ δὲ γραφὴ διάφορος πρὸς τὴν διάφορον ἐξήγησιν. 4. τῶν 
ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ γεγενημένων) οὐχ ἁπλῶς παροδευσάντων, ἀλλ᾽ 
οἰκησάντων διὰ τὸ ἀξιόπιστον. 0. οὐδένων] οὐδένων φασὶν 
οἵ τεχνικοὶ τῆς γραμματικῆς, ὅτι οὐ κυρίως κέκλιται, εἴγε ἢ 
εὐϑεῖα ὃ οὐδεὶς, τοῦ οὐδενός. ὃ. φιλοτιμίᾳ) φιλοτιμία, ἡ 
ἀσύμμετρος δηλονύτι, ἢ καὶ εἰς κενοδοξίαν ἐκπίπτει" ἑκάστῃ 
γὰρ ἀφετῇ δύο κακίαι παρέπονται, κατὰ ἔνδειαν καὶ πλεονασμόν. 
ἀκρασία δὲν, ἀκοσμία, ἀταξία. παρὰ τὸ μὴ κεκαλύφϑαι. διὰ 
δὲ τοῦ καϑ' ἡμέραν διέβαλεν. αὐτὸν ὡς μεϑυστὴν, καὶ τοῦτο 
βίον ἔχοντα. 11. σώφρων) τὸ σπάνιον τοῦτο δηλοῖ. 9. ἄλ- 
λως] φύσει. καὶ Ὅμηρος" ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως. σημαί- 
γεν καὶ τὸ κατ᾽ ἄλλον τὸν τρόπον, καὶ τὸ μάτην. 18. κορ- 
δακισμοὺς] ὀρχήσεις. ΑΙμαα 80] Ποιὰ: ἰστέον, ὅτι κοινὸν μὲν 
ἣν τῆς τραγικῆς ὀρχήσεως εἶδος ἡ προσαγορευομένη ἐμμέλεια, 
τῆς δὲ σατυρικῆς ἡ σίκιννις, τῆς δὲ κωμικῆς ὃ κόρδαξ, τῆς δὲ 
πολεμικῆς ἡ πυῤῥίχη. ιριά. παρεῶσϑαν (πὲ ἴῃ οοά. Βαν. οϑβὅ 
Ρτο παρεωρᾶσϑαι) καταφρονεῖσθαι. 19. λῃστὰς καὶ πόλα- 

κας] ἐπειδὴ δὲ ἔμφασιν ἔχει ἡ λέξις, εἴγε τοὺς πολεμίους λ1- 
στεύουσι, διὰ τοῦ κόλακας ἐταπείνωσεν αὐτό" ταπεινὸν γὰρ οὔ- 
τοι τὸ «φρόνημα. 16. οἷα ἐγὼ νῦν ὀκνῶ πρὸς ὑμᾶς ὀνομάσαι] 
διὰ τὴν αἰσχρότητα. 19. Καλλίαν ἐχεῖνον τὸν δημόσιον) πλη- 
ϑυντικῶς εἰπὼν ἕνα ἐπήγαγεν, ἐφ᾽ ἑνὸς τὸ πλῆϑος τῆς μαρ- 
τυρίας δεξάμενος. 21. μίμους γελοίων] ἀναγκαίως. τὸ τῆς 
προσϑήκης" οὐ γὰρ ἅπασα μίμησις γελοία τυγχάνει, ἀλλ᾽ ἔστο 
καὶ σπουδαία, οἵα ἡ τῶν τε “ἀγαθῶν, ἢ τῶν κωμικῶν. διὰ τοῦτο 
προσέϑηπε καὶ ἐπὶ τοῦ ἀσμάτων τὸ αἰσχρῶν" εἰσὶ γὰρ καὶ ἀγα- 
ϑῶν ἀσμάτων ποιηταί. 26. “δείγματα τῆς ἐκείνου γνώμης καὺ 
κακοδαιμονίας] ἵνα μή τις εἴπῃ. καὶ ταῦτα αὐτῷ λυμαίνεται, 
ἐπάγει, ὃ ὅτι δεῖγμά ἐστιν. αὐτοῦ τὴς κακοδαιμονίας " εἰκὸς γὰρ, αὐ- 
τοὺς κόλακας ὄντας καὶ εἰς τοὺς ϑεοὺς ἡππριῤκόσορ εν. 26. τοῖς 

εὖ φρονοῦσιν) σωφροσύνην ᾿Αϑηναίων. ἔμφασιν ἔχει ἡ λέξις. 
1014. ἐπισκοτεῖ!) ἐπισκοτεῖν τὸ ἐπιρεῖσϑαΐ τινι καὶ τειχίξειν τὸ 
φῶς. σὺν δοτικῇ. 27. συγκρύψαι] »συγκρύψαι ἀντὶ τοῦ συσκιά- 
σαν. [πᾶμ} 1π Βαν. οοἄ. 11π4 συσκιάσαι ἴῃ ἰοχίο ΟΠ] 851} 681. 

94. 6. δῆγμα] νεύρου διάστασις. 1014, στρέμμα ] ὀστέου. 
παράβασις. 10. εἰ τδό τις ὑμῶν] ἀνϑυποφορά. Αμαά;: πλη- 
φώσας τὰ πρύτερα μέρη τῆς δυνάμεως [Ῥ. τοῦ δυνατοῦ; μετὰ- 
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βέβηκεν ἐπὶ τὰ δεύτερα, [Ρ. ἐπὶ φρίζαν 7 ἌΣ Ἀ ἢ δὲ δευτέρα με- 
φιπὴ,. ὅτι βίᾳ καϑέξει τὰ πράγματα, ἔδειξεν, ὅτι οὐ καϑέξει, 
μισούντων αὐτῶν [Ρ. αὐτὸν] καὶ ὑπηκόων, καὶ συμμάχων, καὶ 
ξένων, ἄλλως τε καὶ αὐτὸς ὧν μεϑυστὴς καὶ ἀσελγής" ἥ δὲ 
τρίτη καὶ τελευταία, ἀλλ᾽ εὐτυχὴς Φίλιππος, ὥστε εἶναν τὰς 
δύο τὰς τελευταίας μέρη τῆς πρώτης καϑολιπῆς. 19. σώφρο- 
νος μὲν ἀνθρώπου λογισμῷ χρῆται] ἐμήκυνε τὴν ἀντίϑεσιν, καὶ 
τὸν προσκομίσαντα αὐτὴν ἐπήνεσε. τίς οὖν ἡ πρόφασις; εἴωϑεν 
ὃ Δημοσϑένης, ἔνϑα ἂν ἀπορῇ λύειν [ᾧὈῬ. λύσεως] πρὸς ἀντί. 
ϑεσιν, μὴ “Ψιλὴν αὐτὴν τιϑέναι, ἀλλὰ κατ᾽ ὀλίγον πλατύνειν, 
ἕως ἂν λάϑῃ τοιοῦτόν τι προσϑείς, ἐξ οὐ λήψεται τὴν ἀφορ- 
μὴν τῆς λύσεως, ὃ δὴ κἀνταῦϑα πεποίηκεν" ἦν γὰρ ἡ μὲν 
ἀντίϑεσις; εὐτυχὴς ὁ Φίλιππος" οὐκ ἔχων δὲ λῦσαι. ταύτην, 
κατ᾽ ὀλίγον πλατύνων, ἀπὸ τῆς Φιλίππου τύχης αὐτοὺς ἐπὶ 
τὴν κοινὴν τῶν ἀνθρώπων Μετέστησεν. ὅτε Πλάτων φησὶ τὰς 
ἀρετὰς ἀλλήλαις ἕπεσϑαι, ὥστε τὸν ὄντα σώφρονα καὶ δίκαιον 

εἶναι καὶ φρύνιμον καὶ ἀνδρεῖον" ὃ δὲ αὐτός φησι καὶ ταῖς 
ἀρεταῖς τὰ τῆς τύχης ἀκολουϑεῖν: [Ῥοδβίογϊογα γοῦΡὰ ἃ ὅτι 

Πλάτων δὰ ἥπομν ἴῃ Εαϊξ, Ῥαγίβ. ἀοϑαμπί.} 14. παρὰ πάντ᾽] 
ἀντὶ τοῦ κατὰ πάντας 18. ἀφοομὰς] αἰτίας καὶ δείκνυσιν, 
ὅτι ἐσμὲν εὐσεβεῖς, καὶ δείκνυσι παρὰ τῶν ϑεῶν᾽ τὸ δὲ οἶμαι 
παρέλκον. .39. οὐ δὴ ϑαυμαστόν ἐστιν} τὸ σχῆμα τοῦτο πα- 
φεμβολὴ ἐξ ὀνόματος. Ὡ. τοὐναντίον γὰρ ἂν ἦν ϑαυμαστὸν] 
σημείωσαν᾽ σχῆμα ἐναντίον, ὃ ἐστι δριμύτης νοήματος, ἀπὸ 
τῆς ἐργασίας λαμβονομένη. 

25. 1. εἰ “Τακεδαιμονίοις μέν ποτε] ἐν τῷ Πελοποννησιακῷῷ 
πολέμῳ ὁρῶντες οἵ “Πακεδαιμόνιον. τοὺς Ἕλληνας. ἀδικουμένους 
ὑπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν ᾿ἡϑηναίων, ὑπέσχοντο αὐτοῖς ἐλευϑερίαν, 
καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ χρησάμενοι [Πος γΟΘΆΡΆ]απι 1 1 Ῥαυ δ. 6681} 
ἠδυνήϑησαν᾽ κατὰ μικρὸν μεταστῆσαι πρὸς αὑτοὺς τοὺς Ἕλλης 
νας" ὡς δὲ κατώρϑωσαν. τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον. ὥστε- 
φον καὶ αὐτοὶ χειρόνως ἤπερ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἠδίκουν τοὺς “Ἕλλη- 
νας" εἶτα ἀγανακτήσαντες ἐκ τούτου ᾿4ϑηναῖοι ἐξήνεγκαν ἐκ 
τῶν ἀδικουμένων πόλεμον πρὸς “Ἰακεδαιμονίους, καὶ ἐκ τούτου 
τῆς προσηγορίας ἔτυχον ἐκ τῶν ᾿ Βλληνικῶν δικαίων. 8. ἰδίᾳ 
πιλεονεχτῆσαι] κατὰ μόνας περδῆσαι. 4. ἴστε γὰρ δήπου 
τοῦθ᾽] ὥσπερ ὑπομιμνήσκειν τούτους τοῦ χρύνου, ὡς δὴ καὶ 
τούτου λήϑην παϑύντας διὰ τὴν πολλὴν δαϑυμίαν. 15. ἑτέρους 
τινὰς] Χάρητα καὶ Χαρίδημον λέγει, 16. κρινόντων] τοῦτο 
εἰς Χάρητα. ἵνα δὲ μὴ δοκῇ ἀπολογεῖσϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ, τῷ 
κοινοῦ καλύπτει τὴν ὑποψίαν" μὴ πεμπόμενοι γὰρ [ὃ". μετα- 
πεμπόμενοι γὰρ] τοὺς στρατηγοὺς εἰς. πρίσιν καϑίστων. 18. εἶϑ᾽ 
οὕτως] τραχύτητος τὸ σχῆμα μᾶλλον, ἢ) ἀσφαλὴς ἡ ἔννοια" 
μακρὰ γὰρ τὰ κῶλα. 1014. ᾿ἀγνωμόνως ἔχετε} ἀγνώμοναξ» τοὺς 
ἀνοήτους, κατὰ στέρησιν τῆς γνώμης, οὐχ, ὡς νῦν, τοὺς, ἀχα- 

οίστους, 34. νυνὶ δὲ ὅ τι μὲν φυλάξομεν ]. ὀνειν πτουνελαδεν, 
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ὅτι ξενικοῖς χρησόμεϑα στρατοπέδοις᾽ ὁ δὲ τί φησιν; εἷ μὲν 
εἴχομέν τι φυλάξαι, καλῶς τοὺς ξένους ἐπέμπομεν " ἐπὶ τοῦτο 
γὰρ ἀπέστελλον τοὺς ξένους" εἰ {μὶς Ῥαγῖβ. αὐτὶ δὲ] χτήσα- 
σϑαι δεῖ, πρόδηλον, ὅτι δῆμον εἶναν δεῖ [ὃῬ. απίς δῆμον ἀὐα! 
τὸν] τὸν στρατευύμενον. 47, φημὶ δὴ δεῖν] ἐντεῦϑεν ἐπὶ 
τοὺς ἐπιλύγους μετελήλυϑεν, ἐν σχήματι ἀνακεφαλαιώσεως τὴν 
εἰσβολὴν ποιησάμενος. τινὲς [ὈῬαχ. τί) δέ φασιν, ὅτι ἕως ὧδε 
ἐπλήρωσε τὸ δυνατὸν κεφάλαιον, εἶτα ἐπὶ τὸ συμφέρον ἔρχεται. 

26. 2. τὰς προφάσεις] οἱ γὰρ στρατηγοὶ προφάσεις ἐπου- 
οὔντο τῆς ἀπολογίας τὸ μὴ λαμβάνειν χρήματα. ὀλίγα γὼρ, 
φησὶν, εἰς μισϑὸν διδόντες τοῖς στρατιώταις, τὰ λοιπὰ [Ρ. ὑπό- 
λοιπα] εἰς τὰ ϑεωρικὰ “κατέχετε. 8. πικρῶς] ἤγουν δικαίως. 
ζ, ἰδίους ] οὗς ἐκτὸς τῆς πόλεως ἐποίουν. αἰνίττεται δὲ ἴσως 
εἰς Χάρητα. 20. διεστάναι ἢ διχονοεῖν. 24. δήτωρ ἡγεμὼν 
ἑκατέρων] δεῖ μὴ χωρίζειν τὸ δήτωρ ἡγεμὼν ἑκατέρων. 25. οὗ 
δ᾽ ἄλλοι προσνενέμησϑε]) συμπέρασμα τοῦ συμφέροντος. 20. δεῖ 
δὴ ταῦτα ἐντεῦϑεν οἵ ἐπίλογοι. ΦΩ. ἐπανέντας) ] ἐάσαντας, 
ἐγχαλάσαντας. 1014, ὑμῶν αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν γενομένους] ὡς 
ἐπὶ νοσούντων εἶπε τὸ ὑμῶν αὐτῶν. γενομένους. υἱΐ. εἰ δὲ τοῖς 
μὲν} πρὸς τὸν Εὔβουλον ἀποτείνεται. 

21. 1. τοῖς δ᾽ ἀναγκάξεσϑαι} προλαβὼν ὑπὲρ αὐτῶν ποι- 
εῖται τὸν λόγον ὅτι, μέχρι πότε οἱ πλούσιοι καὶ τριηραρχήσουσι 
καὶ πάντα δαπανήσουσιν" ἐὰν γὰρ αὐτοὺς παρακόψῃ. ἀπὸ τῶν 
πλουσίων, ἐλπίδα μηδεμίαν ἔχοντας μηδ᾽ ἄλλοις εὐπορίαν, ἀπο- 
στήσονται τῶν ϑεωρικῶν. καὶ ὅλως σύνηϑες τῷ “ημοσϑένει 
τοῖς πλουσίοις συνίστασϑαι" γινώσκει γὰρ, ὅτι νεῦρα τῆς πό- 
λεώς εἶσιν οἱ πλούσιοι. 8. τοῖς δὲ ψηφίζεσϑαι] τοῖς ϑήτορσι 
συμπονεῖν. 7. λέγω δὴ κεφάλαιον) ἐπίλογος. ΑΙ: διὰ τού- 
του δευτέρας ἐδεήϑη ἀνακεφαλαιώσεως, εἰπὼν, ὅτι χρὴ πάντας 
εἰσφέρειν, ἵνα, τῆς ἀνάγκης αὐτοὺς περιστάσης, ἐκστήσωνται 
τῶν ϑεωρικῶν. 8. τὸ ἴσον 1 τὸ ἴσον κατὰ τὴν ἑκάστου οὐσίαν. 
ἰθι4, κατὰ μέρος} κατὰ διαδοχήν. 14. μὴ ἃ ἂν ὁ δεῖνα ἢ ὃ 
δεῖνα εἴπῃ} εἰς τὸν Εὔβουλον λέγει πρὸς χάριν δημηγοροῦντα. 
ἀηΐορθῃ, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς) διὰ τὸ πεισϑῆναι τοῖς και 
λῶς βουλεύσασιν. 

[ΜΝ ΟΙΥΝΤΗΙΑΘΑΝ ΤΕΚΤΊΙΑΝ. 

98. 1. οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι] τὸ προοίμιον ἐξ ἐπι- 
τιμήσεως. Αἰ Β0Βο] οι: τὸ προοίμιον προσοχὴν διὰ τοῦ 
παροξυσμοῦ ἀπεργάζεται. ὡς τιν πραγμάτων χαλεπῶν ὄντων, 
ἐξ. ἐπιτιμήσεως εἴληπταν τὸ προοίμιον, ἤ ἐκ τοῦ παραδόξου" 
παράδοξον γὰρ γίνεται, ὅταν τοῖς λόγοις οὐκ ἐντρέχῃ [1- οὐ 
συντρέχῃ]) τὰ πράγματα" ἢ ἀπὸ. συγκοίαεξως συγπρίνων γὰρ 
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δείκνυσι τοὺς λόγους ἐναντίως ἔχοντας τοῖς “πράγμασιν: παϑη- 
τικὸν τὸ προοίμιον καὶ μεστὸν ἀξιώματος" ἐν ᾧ γὰρ ἐπῃρμένον 
τὸν δῆμον καὶ φρονοῦντα τῇ νίχῃ συστέλλει καὶ πρὸς φόβον 
καϑίστησιν, ἀφ᾽ ἑτέρου πάϑους εἰς ἕτερον ἄγει τὸν ἀκροατήν" 
ἐν ᾧ δὲ ἀλλάττει τὴν γνώμην τῶν ᾿᾿Αϑηναίων, τὸ τοῦ Περι- 
χλέους ἀξίωμα διὰ τῶν ἔργων. δείκνυσι" καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἀϑυ- 
μοῦντα μὲν τὸν δῆμον ἱκανὸς ἦν. ἀναγαγεῖν καὶ μεστὸν ἐλπίδων 
ἀποφῆναι, ϑαῤῥδοῦντα δὲ αὖϑις εἰς φύβον περιαγαγεῖν. 8. τοὺς 
μὲν γὰρ λόγους] πατασκευὴ τοῦ προοιμίου. δ. εἰς τοῦτο προ- 
ἥκοντα] οὐκ εἶπεν οὕτως ἔχοντα, ἀλλὰ προήκοντα, διὰ τῆς ἐν 
τῇ λέξει παρατάσεως, τὸν χρύνον δεικνὺς τὸν αἴτιον τῶν κακῶν. 
τρια. ὥστε ὅπως μὴ πεισώμεϑα 1 μεγάλῳ ϑάμβει ΓΡ. ϑάρσει 
τοοίθ] μέγαν φόβον ἀντέϑηκε σφόδρα τεχνικῶς" [πὰ Ῥαγι8. ποιῶν 
αἀαϊυν} τὰ γὰρ μεγάλα πάϑη μεγάλοις [Ρ. μείξοσι} πάϑεσε 
προσῆκον λύειν [. λύειν προσήκει ]. ἥ: οὐδὲν οὖν ἄλλο μοι 
᾿δοκοῦσιν} ὥσπερ αἰνιττόμενος, ἀλλὰ νῦν μὲν οὐκ ἔχω φιλιπ- 
πισμὸν αὐτοῖς ὀνειδίζειν. ὃ. τὴν ὑπόϑεσιν] σφύδρα βιαίως 
τὸν δῆμον κοινωνὸν τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἐποίησεν, ὑπὲρ ὧν 
αὐτὸς μέλλει συμβουλεύειν, περὶ τούτων εἰσεληλυϑέναι φήσας 
βουλεύσασϑαι τὸν δῆμον. 9. ἐγὼ δὲ ὅτι μέν ποτε] λύσις τοῦ 
ἀντιπίπτοντος. Ῥεπ. ἐπ᾽ ἐμοῦ γὰρ 1 ὑπερβατὸν χαϑ' ὑπάφοθαιν. 
α]1. προλαβεῖν] ὡς ἐπὶ δρομέων εἶπτε τὴν λέξιν. 

! 29θι 4: ἐὰν γὰρ τοῦτο βεβαίως ὑπάρξῃ] τὸ μὲν «λέγειν, ὡς 
οὐκ ἔσωσαν ᾿Ολυνϑίους, ἀναίσχυντον " παϑεῖλε δὲ αὐτὸ, φήσας 

οὐ βεβαίως, ὥστε ἀνάγκη μένειν κατὰ χώραν. τὴν δύναμιν. 
9. πρὶν δὲ τὴν ἀρχὴν] ἀκόλουϑον τῇ ἐξ ἀρχῆς προτάσει τὸ 
συμπέρασμα" τότε γὰρ τοὺς ῥήτορας μεμφόμενος, ὅτι ἕτερα 
ἀνϑ᾽ ἕτέρων συμβουλεύουσι ; νῦν φησι μάταιον εἶναι περὶ τοῦ 
τέλους σκοπεῖν, ἀρχὴν μὲν τὴν τῶν συμμάχων σωτηρίαν, τέλος 
δὲ τὴν Φιλίππου “καταστροφὴν εἶναι διδάσκων. τὸ δὲ [Ππ|ὸ Ῥ. 
4αἀ αἱ δὴ] συμπέρασμα γνωμικὸν ὃν σεμνὴν τὴν βάσιν τοῦ 
προοιμίου πεποίηκε" δεῖ γὰρ ἐν μὲν [σδοίετα ᾿πϊπ|6 5ΟΠΟΠῚ 
ψοΡα, 4ᾶ6 1 οαϊε, Ῥαγι5. Ἰοσαηίαν, τῇ οοα, Βαᾶν.: ἀεβαμε]. 
5. ὁ. μὲν οὖν παρὼν καιρὸς] δεύτερον. προοίμιον ἐκ τοῦ ἀναγ- 
καίου" λαμβάνεται δὲ ἐξ ὑπολήψεως τῶν πραγμάτων. φαύλων 
ὄντων. ΑΙμια: ἀκατάσκευον τὸ δεύτερον προοίμιον εἶπεν, ἵνα 
ὡς ὁμολογούμενον λάβῃ τὸ, ὅτι πολλῆς φροντίδος δεῖταν τὰ 
πράγματα. 9. ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ ἀπορῶ] τὴν λύσιν τῶν. κακῶν Ἐΐ- 

δὼς ὀκνεῖ ἀποφήνασθαι. τὸ «δὲ τίνα. τρύπον φανερῶς, ἤ "ἐξ 
ἀπάτης. μετὰ παῤῥησίας, ἢ ὑφειμένως. 10. πέπεισμαι, γὰρ 
δίδωσι καὶ τῶν ἄλλων δητύρων ἐνίοις λέγειν τὰ χρήσιμά ποτε, 
ἵνα μὴ πάντα εἰς ἑαυτὸν ἀνάγων φορτικὸς εἶναι δοκῇ. ΑΠυά: 
τὸ σχῆμα προδιύρϑωσις. 18: μὴ «συνιέναι ,σημείωσαι, ὅτε 
διενήνοχε σύνεσις φρονήσεως, ὅτι ἡ μὲν φρόνησις ἕξις ἐστὶ 
γεννητιρὴ τῶν οἴκοϑεν λογισμῶν, ἡ δὲ σύνεσις, ἕξις δεκτικὴ 
ταῦ. ἔξωϑεν λογισμοῦ. ἰθϊά. ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς] ἐν τῇ ἀξιώσει κέΞ 
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χρῆται τῇ προδιορϑώσει. ΑΠπά: ἀντὶ τοῦ ἄξιον νομέξω" σπο- 
γνίως γὰρ εὑρίσκεται παρὰ τοῖς ᾿Ζττικοῖς τὸ ἀξιῶ ἀντὶ τοῦ πα- 
ρακαλῶ. 16. δρῶτε γὰρ] προσεμβολὴ τοῦ συμφέροντος κεφα- 
λαίου. ΑΠπα: ἐντεῦϑεν αὐτῷ γεννᾶται τὸ τρίτον μέρος τῆς ἐπι- 
τιμήσεως τῶν νῦν πολιτευομένων. 17. ἐνίους] τοὺς προδό- 
τας. 20. μέμνησϑε)] διηγηματικόν. ΑΠῸ4: ἐντεῦϑεν οἵ ἀγῶ- 
νες᾿ τὸ δὲ κεφάλαιον διηγηματικὸν τοῦ συμφέροντος. Θ᾽ 
τρίτον ἢ τέταρτον ἔτος] πρὸ τριῶν ἢ τεσσάρων ἐτῶν. 59. 
“Ἡροῖον τεῖχος] πολίχνιον Θρᾳκικόν. 28. "Μαιμακτηριὼν]) “40. 
γουστος. 25. μέχρι, πέντε καὶ τετταράκοντα ἐτῶν] ὡς παρά- 
δοξον τοῦτο εἶπεν, ἵνα ἐμφήνῃ αὐτῶν τὴν πολλὴν σπουδὴν, 
ὅτι, νόμου κελεύοντος παρ᾽ “Αϑηναίοις μέχρι πέντε καὶ τεσσα- 
φάκοντα ἐτῶν στρατεύεσϑαι, ἀρξαμένους ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν 
μέχρι εἴχοσι, τέως παιδία ὄντας περιπολεῖν τὰ περὶ τὴν πόλιν 
φφούρια, εἰς ὑπερορίους δὲ πολέμους ἀπὸ εἴκοσιν, αὐτοὶ τότε 
βουλύμενοι πολλὴν σπουδὴν ἐνδείξασϑαι, καὶ οὖς οὐκ ἐκέλευσεν 
ὁ νόμος στρατεύεσϑαι, πολεμεῖν ἐψηφίσαντο. 1ρ14. Ἕκατομ- 
βαιὼν} ᾿᾿πρίλλιος. 1514. ,ἹΜεταγειτνιὼν ἢ Μάϊος. Ἰθιά. Βοηδρο- 
μιὼν] ᾿Ιούνιος. 1θ1α. τούτου τοῦ μηνὸς } ᾿Δττιπη ἡ σύνταξις 
ἀντὶ τῆς δοτικῆς. υἱῖ, μετὰ τὰ μυστήρια ]} τὰ Κύρης καὶ 4η- 
μητρος.- 1Ρ14, δέκα ναῦς ἀπεστείλατε] ἀπόστολος πᾶσα πεμπο- 
μένη δύναμις, εἴτε τοξοτῶν, εἶτε ὁπλιτῶν ; εἴτε ἱππέων. ἔξαι- 
ρέτως δ᾽ ἐκάλουν τὴν ναυτικὴν δύναμιν ἀπόστολον οἱ ᾿4ϑη- 

ναῖοι. 
80. 1. κενὰς] κενὰς πολιτικῆς βοηϑείας. ῷ. ὡς γὰρ ἦγ- 

γέλϑη ὁ Φίλιππος ἀσϑενῶν] τὴν αἰτίαν λέγει, δι᾽ ἣν ἐρᾳϑύμη- 
σαν ἐξ ἀρχῆς σπουδάσαντες. δ. ἦν δ᾽ οὗτος ὃ καιρὸς αὐτὸς] 

ἀντὶ τοῦ, ἦν δὲ τότε εὔκαιρον ἐπιϑέσϑαι τῷ Φιλίππῳ, ὅτε ἠῤ- 
ῥώστει. 12. παντὶ σϑένει] ναυτικῇ καὶ ὁπλιετικῇ δυνάμει. 
16. ἐθάῤῥει) ἢ σχῆμά ἐστι κατὰ ἀντίσπτωσιν ; ἀντὶ τοῦ ἐϑάῤῥεν 
τούτοις, ἢ λείπει τῷ ψοήματι τὸ ἀδικεῖν, οἷον οὐκ ἐθάῤῥει 
τούτους ἀδικεῖν. χαὶ τὸ ἑξῆς. δὲ αὐτοῦ οὕτω δεῖ λαβεῖν. 21. 

ἐθρύλλουν] ηὔχοντο. 1ρ1ά. ὅπως δήποτε] τυχηρῶς. 92. τί 
οὖν ὑπόλοιπον] ὑπερβατὸν καϑ' ὑπέρϑεσιν. 26. ἐχύντων μὲν 
ὡς ἔχουσι Θηβαίων] ἤγουν, ἐχϑρῶς. 

81. 6. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν δὴ δεῖ βοηϑεῖν] ἀνϑὑποφορὰ τὸ δὺυ- 
νατὸν κεφάλαιον. αἱ Ῥαΐ]ο δηΐο: ἐνταῦϑα τὸ μέρος τοῦ συμ- 
φέροντος τὸ ἀναγκαῖον, πληρωϑέντος ἤδη τοῦ χρησίμου. 8. 
νὴ τοίνυν] ἐπειδὴ, τοῦ ἀκροατοῦ προσδοχῶντος περὶ πολέμου 
ἀκούειν, αὐτὸς περὶ νομοϑετῶν μέλλει λέγειν, διὰ τοῦτο τῇ 
προϑεραπείᾳ χρῆται. νομοϑέτας δὲ "λέγει τοὺς κρίνοντας τοὺς 
γομους καὶ τιϑέντας νόμους καινούς. 18. περὶ τῶν. ϑεωρι- 
κῶν] χρήματά τινα ἦν ἐν τῷ κοινῷ ἀπὸ τῶν τῆς πόλεως προσ- 
όδων συναγύμενα, ἃ πρότερον μὲν εἰς τὰς τοῦ πολέμου χρεί- 
ας ἐφυλάττετο, καὶ ἐκαλεῖτο στρατηγικά᾽ ὕστερον δὲ κατετίϑετο 
εἴς τε τὰς δημοσίας κατασκευὰς καὶ διανομὰς τῶν πολιτῶν. 

1)ειποδίῖ, Του. 11, Η ἃ 
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ἦν δὲ τὸ μὲν πρύτερον νομισϑὲν δραχμὴ τῆς ϑέας" ὅϑεν καὶ 
ϑεωρικὰ ἐκλήϑη. Φιλῖνος δέ φησιν, ὅτι διὰ τοῦτο ἐκλήϑη 
ϑεωρικὼ, διότι τῶν Ζιονυσίων͵ ὑπογείων ὄντων διένειμεν Εὖ- 
βουλος εἰς τὴν ϑυσίαν, ἵνα πάντες ἑορτάξωσι, καὶ μηδεὶς ἀπο- 
λείπηται δι᾿ ἔνδειαν ,ἀναλωμάτων. ἄλλοτε δὲ ἄλλως ὡρέξετο τὸ 
διδόμενον εἷς τε τὰς ϑέας καὶ τὰς ϑυσίας καὶ τὰς ἕορτάς. 
οὐκ ἐξῆν δὲ τοῖς ἀποδημοῦσι τὰ ϑεωρικὰ λαμβάνειν. ἦν δὲ 
“αἱ ἀρχή τις ἐπὶ τοῦ ϑεωριποῦ ν ὡς «Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ ἄτη- 
σιφῶντος δηλοῖ. 28. ἄλλως τε καὶ τούτου μόνου στξρὶ ἐγίγνε- 
σϑαι μέλλοντος] ἀντιπίπτον λύει, ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι; πῶς σὐ- 
τὸς ὀκνεῖς ὃ φιλόπολις τὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως ϑάνατον, ὡς κό- 
ὅρος ὁ βασιλεὺς ᾿᾿ϑηναίων καὶ τοῦ “εὼ ϑυγατέρες; ἐπάγει, 
ὅτι, εἰ κἀκεῖνον ἔπιπτον ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ἀλλ᾽ εἶχον παρα- 
μυϑίαν τοῦ ϑανάτου τὸ “ρησιμεύειν τοῖς πράγμασιν, ἐγὼ δὲ, 
ἐὰν ἀποϑάνω νῦν, οὐ μόνον οὐκ ὠφελήσω, ἀλλὰ καὶ βιάψω 
τοῖς πράγμασι μᾶλλον, φοβερώτεωον καταστήσας τὸ βῆμα τοῖς 
βουλομένοις παῤῥησιάξεσϑαι. 

82. 11. κεἰ γὰρ αὐτάρκη] καϑ᾽ ὑπόϑεσιν τὸ σχῆμα. 17. 
ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει] ἐπίκρισις. 1014. τὸ γὰρ πράττειν 
γνώμη ἐνθυμηματιπή. 22. ὀξύτατοι ἐκ τούτου ἔστι μαϑεῖν, 
ὅτι; εἰ καὶ βάναυσοί τινὲς σαν τὴν τέχνην καὶ κάπηλοι χαὶ 
ἄλλοι τοιοῦτοι ἀκροαταὶ “παρὰ τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις καὶ δικασταὶ, 
ἀλλ᾽ οὖν γε, ᾿Αϑηναῖοι ὄντες καὶ σοφοὶ τὴν φύσιν͵ ἐνόουν τὰ 
παρὰ τῶν ῥητόρων λεγύμενα. 29. τίνα γὰρ χρόνον, ἢ τίνα 
καιρὸν} ἀνακεφαλαίωσις κατὰ ἀναποδισμόν. τὸ δὲ χρόνον ἢ 
καιρὸν ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτό. ἢ χφόνον μὲν λέγει πάντα, ὃν 
πολεμοῦσι Φιλίππῳ, καιρὸν δὲ τὸν νῦν, εἰς ὃν πολεμοῦσιν 
αὐτῷ διὰ τοὺς ᾿Ολυνϑίους. 

88. 1. οὐκ ἐχϑρύς; κ' τ. 4} σφοδρὰ καὶ κατ ἔννοιαν καὶ 
κατὰ σχῆμα τὰ κῶλα, ἢ μᾶλλον τὰ κόμματα. 9. οὐ βάρβα- 
90ς] ὑβρίσαι τοῦτον βουλόμενος καλεῖ αὐτὸν βάρβαρον᾽ ἐπεὶ 
τὸ ἀληϑὲς σκοπήσει, εὑρήσει αὐτὸν «Ἕλληνα ᾿Δργεῖον, καὶ ἀπὸ 
Ἡρακλέους τὸ γένος καταγόμενον, ὡς" πάντες οἵ ἱστορικοὶ μαρ- 
τυροῦσιν. ἀμέλει καὶ τὸν υἱὸν αὑτοῦ, ᾿Αλέξανδρον, μικρὸν κο- 
μιδῇ ὄντα, ἀναγαγὼν εἰς τὸ Ἄργος μιᾷ φυλῇ τῶν ἐν τῷ [Ἄργει 
ἐνέγραψεν. ΟΝ πάντων μᾶλλον] ἥπερ ἑαυτοῦ. 12. καὶ νῦν 
οὐ λέγεν τις ] εἰς ἑαυτὸν ἀποτείνεται ὁ ῥήτωρ. 14. ἀγαϑῇ 
τύχῃ 1 ἡδομένου ὥσπερ καὶ συνευχομένου αὐτοῖς τὰ κάλλιστα 
τὸ ῥῆμα. ἵνα δείξῃ; ὅτι οὐ διαφωνεῖται τοῖς ἄλλοις ϑήτο σιν. 
96. ἂν τὰ παρόντα ἀναλώση  σημείωσαι" παρίσωσις κατὰ τὸ 
τέλος. 

84. 1. τὰ δὲ πράγματα πολλώκις ἢ καλῶς ὁ πφοσδιορισμός" 
ἔστι γὰρ ἐνίοτε καὶ οὕτως ἡμῖν ἐκβαίνειν τὰ πράγματα, ὡς καὶ 
νομίξομεν εἶναι συνετῶν. τὸ δὲ 5 θὸ κετ οὐκ ἰσχυρῶν λέγει, 
ἀλλ᾽ , ἐλευϑέρων καὶ εὐγενῶν. δ. οὔτοι σωφρόνων] τραχεῖα 
μὲν ἡ ἔννοια, ἐν δὲ τῷ καϑόλου λεχϑεῖσα λειοτέρως πὼς γίνε-. 

τὸ 
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ται. μελετᾷ δὲ τὸ δυνατὸν κεφάλαιον" λέγει γὰρ, ὅτι οὐ δί- 
καιόν ἐστιν, ἐπὶ μὲν Ἕλλησι στρατεύεσϑαι, ἐπὶ δὲ Φίλιππον, 
βάρβαρον ὄντα, μὴ, καὶ ὅτι δίκαιόν ἐστι ἐμμένειν οἷς ἐψηφισά- 
μεϑα, τουτέστι τὸ βοηϑεῖν τοῖς ᾿Ολυνϑίοις. ἧς: ἐπὶ μὲν Κο- 
ρινϑίους καὶ "Μεγαρέας ] Ἕλληνας ὄντας. 4(-ς οὐχ ἵν᾽ ἀπέ. 

χϑωμαι) ἐπιδιόρϑωσις.. 17. ἀκούω, ὥσπερ ἴσως καὶ ὑμεῖς] ἐπὶ 
μὲν αὐτῶν τέϑεικε τὸ ἴσως" ἐπὶ δὲ ἑαυτοῦ τὸ ἀκούω, ὡς ἄκρι- 
βεστέρου αὐτῶν καὶ πλέον περιεργαζομένου τὰ τῶν προγόνων, 
οἷα δὴ καὶ τὰ ἐκείνων ξηλοῦντος. τινὲς δὲ ἐξηγοῦνται τὸ ἴσως 
πρὸς τὴν ἀκοὴν, ὅτι καί τινες ἧσαν ἴσως μὴ μόνον ἀκοῇ εἰδό- 
τες τὰ τῶν προγόνων, ἀλλὰ καὶ τῇ ϑέᾳ διὰ τὸ μακρύβιον 
ἑαυτῶν. 21. τὸν Περικλέα) διὰ τί μὴ τὸν Περικλέα δεύτερον 
τέϑειπε, πρεσβύτερον ὄντα τοῦ τε Νικίου καὶ “ημοσϑένους ; 
ὅτι τοὺς ἄκρους κατ᾽ ἀρετὴν ἐν ἄκροις ἔταξε, τοὺς δὲ μέσους 
ἐν μέσοις. διὰ τί δὲ μὴ καὶ Θεμιστοκλέους καὶ Μιλτιάδου 
ἐμνήσϑη ; ; ἐπειδὴ ἐκεῖνοι μὲν κατὰ βαρβάρων εὐδοκίμησαν, οὐ- 
τοι δὲ κατὰ τὴν πολιτείαν. 992. οἵ διερωτῶντες] ἀντὶ τοῦ διύ- 
λου ἐρωτῶντες. 28: προπέποται τῆς παραυτίκα ἡδονῆς καὶ 
χάριτος τὰ τῆς πόλεως πράγματα} ἀντὶ τοῦ τῷ λόγῳ τῶν ἡδέ- 
ων ἀντιδεδώρηται τῆς πόλεως ἡ ἀπώλεια: ἀπὸ “μεταφορᾶς τοῦ 
προπίνειν ἐν τοῖς συμποσίοις [ἰπ δἀϊ. ῬαγΊ8. τοῖς ἄροβι}, ὁ ὅταν 
τις χάριν ὁμολογῶν τινι δεξιωσάμενος αὐτὸν τῷ πόματι μετὰ 
τοῦ ποτοῦ χαρίσηται αὐτῷ καὶ τὸ ποτήριον ἀργυροῦν ὃν ἢ 
χουσοῦν. 

86. 8. οἷς οὐκ ἐχαρίξονϑ᾽ οἵ λέγοντες, οὐδ᾽ ἐφίλουν αὖ- 
τοὺς] τί οὖν οἵ πρύγονοι ἐμίσουν αὐτοὺς, καὶ οὐκ ἐφίλουν; 
ἐπάγει εὐϑὺς, ὅτι ἐφίλουν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς οὗτοι οἵ προδόται" 
οὗτοι γὰρ φιλοῦσι τὸ δοκεῖν, καὶ χαρίξονται ἐπὶ τῷ ἀπολέσαι 
τὰ πράγματα. δ. πέντε μὲν καὶ τετταράκοντα ἔτη] πῶς τετ- 
ταράκοντα καὶ πέντε νῦν εἰπὼν ἐν ἑτέρῳ λόγῳ τρία καὶ ἐβδο- 
μήκοντα ἄρξαι τῶν “δλλήνων φησί; δεῖ γὰρ εἶναι ἐγγὺς τὸν 
ἀριϑμὸν, οἷον, ὃ 0 παῖς οὗτος, οὐδαμῶς τις εἴποι, ὅτι τριῶν 
ἐτῶν ἐστιν, ἢ εἴκοσιν, ἀλλὰ τριῶν, (ἢ τεσσάρων, ἢ) πέντε" ἐγ- 

γὺς γὰρ ὁ ἀριϑμός. ᾿λέγομεν οὖν, ὅτι προσέϑηπεν ἐνταῦϑα τὸ 
ἑκόντων" [νογ8. 6.} τὰ γὰρ ἄλλα ὀκτὼ καὶ εἴποσιν ἔτη ἀκόντων 
αὐτῶν ἦρξαν διὰ τὸ ἐπαχϑῶς φέρεσϑαν τοῖς “Βλλησι τοὺς ᾽4ϑη- 

ναίους. τρ14. τῶν “Ἑλλήνων μνημονεύει τούτων Θουκυδίδης 
ἐν τῇ δευτέρᾳ ἱστορίᾳ. Ί. ὑπήκουε δὲ] καὶ “μέντοι καὶ φό- 
θους ἤνεγκεν αὐτοῖς Περδίκκας, ὁ ϑεῖος ᾿Δμύντου, ἀδελφὸς 

Φιλίππου, τοῦ “πατρὸς Φιλίππου, ὥς φησι Διόδωρος" ᾿'Δλεξάν- 
ὅρου γὰρ τοῦ φιλέλληνος ᾿ τοῦ γενομένου ἐπὶ τῶν Μηδικῶν, 
δύο παῖδες» Περδίκκας καὶ Φίλιππος" ἐπολέμησαν οὖν πρὸς 
αὐτὸν ᾿4ϑηναῖοι [5ϊπ6 οἔ 1. 1014, ταύτην τὴν χώραν Ἶ τὴν 
“Μακεδονίαν. 11. κρείττω τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις δόξαν] διὰ τὸ 
ὑπερβάλλον τῶν πράξεων᾽ οἵ γὰρ φϑονοῦντες ἢ Τοῖς ἴσοις φϑο- 

νοῦσιν, ἢ) τοῖς μικρῷ μείζοσιν, οὐ μὴν τοῖς πάνυ ὑπερβάλλου- 
: ΗᾺ 2 
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σιν. 14. ὁποῖοι] ὅ ὅ ἔστι, πῶς διέκειντο, κοινῶς πάντα πράττοντες 
εἰς τὰ δημόσια αὐτῶν" ἔΐτω καὶ ἐχρήσατο, πῶς ἕκαστος ἰδίᾳ ἐβίου. 
17. ἀναϑημάτων] ταῦτα πάντα ἐποίησαν καὶ ἀνέϑεσαν ἀπὸ 
τῶν λαφύρων τῶν Περσικῶν, τὸν δίφρον τὸν ἀργυρύποδα͵ τοῦ 
Ξέρξου, καὶ τὸν ἀκινάκην τὸν Μαρδονίου, καὶ τὰ προπάλαια 
[519] τῆς πόλεως κατεσκεύασαν, καὶ τὴν χαλκῆν ᾿᾿ϑηνᾶν, καὶ 
τὴν ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. 110. ὑπὸ τῶν χρηστῶν ] ἐμπε- 
φίβολον τὸ χωρίον διὰ τὸν πλαγιασμόν. 

96. 4. ἀσχόλων ὄντων } διὰ τὸν Φωκικὸν πόλεμον. 12. 
τηλικοῦτον φοβήσας αὐτοὺς διὰ τὸ εἰπεῖν τηλικοῦτον. πάλιν 
ἐπάγει τὴν ϑεραπείαν διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι ἡμεῖς αὐτὸν ἠσκήσα- 
μεν᾿ εἰ δὲ αὐτοὶ αὐτὸν ἤσκησαν, οὐχοῦν χαὶ καϑελεῖν δυνήσον- 
ται. .14. ταῦτα] τὰ ἐκ τῆς πόλεως. 18. λήρους) ] λήρους 
λέγεν εὐτελῆ τινα, ἀπὸ τοῦ λήρου, τοῦ φλυαροῦ καὶ περιττοῦ. 

ϑ 7.1.8, ὑμεῖς δὲ ὁ δῆμος 1 ἐμφαντικὸν τὸ ὑμεῖς" ὡς ἂν εἶ 
ἔλεγεν, οἵ αὐτόχϑονες ὑμεῖς καὶ πάλαι τῆς “Ἑλλάδος ἡγεμόνες, 
νῦν [πῖὸ δά αὶ Ρ, δὲ] δοῦλον τῶν “δητόρων γεγένησϑε. τὸ δὲ 
ἐξ νενευρισμένοι, [στ ο8. 8. τῶν νεύρων ἀφῃρημένοι" νεῦρα δὲ 
καὶ δύναμιν τῆς πόλεως τοὺς συμμάχους καλεῖ. τὸ δὲ περιῃρη- 
μένοι [1014.]} ἀπὸ μεταφορᾶς μέρους σώματος εἶπε τὴν λέξιν, 
ἐμμένων τῇ τροπῇ τοῦ ἐκνενευρισμένοι. ὃ. καϑείρξαντες} οἷον 
συγκλείσαντες καὶ μὴ ἐῶντες πολεμεῖν" εἶπε δὲ ὡς ἐπὶ δε- 
σμουμένων ϑηρίων τὴν λέξιν " διὸ ἐπάγει τὸ καὶ τιϑασσεύουσι 
[τετ38. 9.1 καὶ τὸ χειφοήϑεις [1}14.1. ταῦτα γὰρ πάντα ἐπὶ ϑη- 
ρίων. εἰώϑαμεν ποιεῖν, ἡμεροῦντες αὐτά. καὶ τὸ ἐπάγουσι δὲ 
ὡς ἐπὶ ϑηρίων εἶπεν᾽ εἰώϑασι μὲν γὰρ καὶ τὰ ,ϑηρία οὕτως 
ἐξημεροῦν διὰ τοῦ τὴν χεῖρα τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἐπάγειν, οἷον-- 
εἰ κολακεύοντες αὐτὰ διὰ τοῦ χειροτριβεῖν. 14. μὰ τὴν Δ4η- 
μήτρα} ἐπειδὴ κατὰ τῆς Δήμητρος ὄμνυσιν, εἰκὸς ἦν" ἤσϑετο 
αὐτοὺς ὀργίλους γινομένους διὰ τὸ πολλὰ αὐτοῖς ἐπιτιμῆσαι, 
τὴν Δήμητραν ἀποκαλεῖται, ἡμέρους αὐτοὺς ἀπεργάσασϑαι, τὴν 

᾿καὶ τῶν ἡμέρων σιτίων αἰτίαν γενομένην αὐτοῖς. 992. ἴσως ἂν 
ἴσως] τεχνικὸς ὁ διπλασιασμός" οὔτε γὰρ φανερῶς ἀπεφήνατο" 
ἀλαζονικὸν γὰρ τοῦτο καὶ ἐπισφαλές" οὔτε μόνῳ τούτῳ [ Ῥ. τού- 
των] ἠφκέσϑη" ἀλλὰ διπλασιασμῷ κέχρητοαν πρὸς βεβαίωσιν καὶ 
ἀκρίβειαν οὐδεὶς γὰρ συμβούλου πείϑεται διστάξοντος. τινὲς 
δὲ χαριέντως, αὐτὸ ἀναγινώσκοντες ΓΡ. ἀπογινώσποντες αὐτὸ] 
ἐξηγοῦνται οὕτως τα δεύτερον ἴσως ὡς ἐπανορϑωτικῶς. [510] 

λαμβάνοντες τοῦ προτέρου, ὡς ἄν εἶ ἔλεγεν ἐπιτιμῶν ἑαυτῷ 
εἰπόντι ἴσως. μᾶλλον γὰρ ἀκριβῶς τέλειόν τι καὶ μέγα χκτήσα- 
σϑαι. 516. 1 

88. 4: οὐκοῦν σὺ μισϑοφορὰν λέγεις ; ] ἀνϑυποφορὲ τὸ σχῆ- 
μα, οἷον ἵν᾽ ὡς δοῦλοι λάβωμεν μισϑὸν, καὶ οὕτως πολεμοῦμεν. 

[Ρ. πολεμῶμεν} " τοῦτο γὰρ ἠνίξατο εὐτάκτως, ὅτι δεῖ λαβεῖν τὰ 
ϑεωρικὰ εἰς μεσϑὸν πολέμου εἶτα, ἐπειδὴ ἐδόκει ἐφύβριστον εἶναι 
τὸ ὄνομα, τῆς μισϑοφορίας [Ῥ. μισϑοφορᾶς}, μεταβάλλει, καὶ 
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σύνταξιν. αὐτὴν καλεῖ" τῷ δὲ ἔργῳ καὶ τῷ ἀληϑεῖ τὴν αὐτὴν 
χαλεῖ καὶ σύνταξιν καὶ μισϑοφορίαν᾽ καὶ γὰρ καὶ ἐν τῇ συν- 
τόξει μισϑός ἐστιν ὃ παρεχύμενος. ὡσανεὶ ἔλεγε" μισϑοφορὰν 
καλῶ, οὐχ ἣν ὑμεῖς νομίζετε παρεχομένην. τοῖς δούλοις, ἀλλὰ 
τὴν παρεχομένην τοῖς ἐλευϑέροις ὑπὲρ τοῦ λαμβάνειν καὶ ποι- 
εῖν τὰ δέοντα. τὸ δὲ ἁπάντων ἴεν, 8. ] ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ ἁπάν- 
τῶν τῶν πραγμάτων, καὶ ἐν πολέμῳ, καὶ ἐν εἰρήνῃ" βούλεται 
γὰρ, ἐπειδὴ ὁρᾷ αὐτοὺς μὴ βουλομένους λῦσαι τὰ ϑεωρικὰ, 
λαμβάνειν αὐτὰ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν πολέμῳ ἀρκεῖσϑαι, καὶ μὴ 
ζητεῖν πλεῖον τὰ ἐν πολέμῳ. κοινῶν δέ φησι [ν 6158. 8.} τῶν 
δημοσίων. 8. τὰ νῦν] ἀντὶ τοῦ πόλεμον. ὅρα δὲ, πῶς τὸ 
ὄνομα τοῦ πολέμου ἀποκρύπτεται. 10. ἔστε τις ἔξω τῆς ἡλι- 
κίας ὑμῶν] καὶ τίς ἐστιν ἔξω τῆς καϑολικῆς» οἷον νέων, ἀν- 
δρῶν, γερόντων, εἰ μὴ ἄρα, οἵ τελευτήσαντες; λέγομεν οὖν, ὅτι 
ἡλικίαν ἐκάλουν ἐξαιρέτως τὴν τῶν δυναμένων πονεῖν. ὁ τοίνυν 
ταύτης ὧν ἔξω τῆς ἡλικίας ,γέρων ἂν ὑπάρχοι. 18. οὔτ᾽ 
ἀφελὼν τῶν ϑεωρικῶν δηλονότι. 20. ἀπορεῖν] ἀπορεῖν. καλεῖ 
τὸ λαμβάνειν τοὺς δύο ὀβολοὺς, καὶ ἐξὸν πλουτεῖν ἀπὸ ΤΡ, 

ἐχ} τοῦ πολέμου. 1014. τοῦ δεῖνος] τοῦ , Χάρητος. 22. οὐχὶ 
μέμφομαι ] ἐπειδὴ διεβάλλε το τὸ ξενικὸν ἄνω" ξενικοῦ γὰρ ἐκέ- 
χθητο ὁ Χάρης. ὡσανεὶ εἶ ἔλεγεν " ἐπαινῶ τὸν Χάρητα πονοῦντα 
πονοῦντα [5107 ἀεὶ καὶ μετὰ ξένων" ἀλλ᾽ οὖν γε προκ ίνω τοὺς 
ἐκ τῆς πόλεως στρατιώτας. 26. τῆς ἀρετῆς] ἡ ἀρετὴ τῆς 
τάξεως τὸ ἡγεμονεύειν τῆς Ῥλλάδος καὶ τὸ δι᾿ ἑαυτῶν εἰς τοὺς 
πολέμους ἐξιέναι. 

ΓΝ ΡΗΓΙΡΡΙΟΑΜ ΡΒΙΜΑΜ. 

40. 1. εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος] τὸ προοίμιον οὐκ ἀπὸ 
τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἀναστάντος γὰρ αὐτοῦ 
πρὸ τῶν πρεσβυτέρων, ἐδυσχέραινόν τινες" ἃ δὴ καὶ ϑεραπεύει.. 
τὸ δὲ σχῆμα οἵ μὲν καλοῦσι διπλοῦν μερισμὸν, οἵ δὲ μερισμόν 
τε καὶ ὑπουμερισμύν. εἰρηκὼς γὰρ πρότερον δύο μὲν, ἐπήγαγε 
δύο δέ. ἐπιφέρουσι δὲ αὐτοὺς “πολλάκις οὐ κατὰ τόξιν, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ πρῶτον τὸ τελευταῖον. ὅτι ἐν τῷ περὶ τῆς περιβολῆς 
λέγειν “Ἑρμογένης, τῆς ἰδέας τὴν κατασκευὴν προτέραν εἶναι τῆς 
προτάσεως. τὸ γὰρ, εἶ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος πρού- 
τίϑετο λέγειν, καὶ τὰ λοιπὰ, ἔστιν ἡ κατασκευή᾽ τὸ δὲ, ἐπειδὴ 
περὶ ὧν πολλάκις, καὶ τὰ λοιπὰ, ἔστιν πρότασις. πρότασις. 
γάρ ἐστιν, ὅτι δεῖ καὶ νεωτέρου ὄντος πρώτου λέγοντος ἀνέ- 
χεσϑαι᾿ αἵ δὲ ταύτης κατασκευαὶ, ὅτι μηδὲν τῶν δεόντων. οὗ 
εἰωϑότες, ἤτοι οἵ πρεσβύτεροι εἰρήκασιν. ὁ δὲ σοφιστὴς ᾿᾿σκλη- 
στιὸς κατασχευὴν εἶναι λέγει ἄνευ προτάσεως. ὃ δὲ ̓ Ισοκράτης 
ἐν τῷ τοῦ ᾿Δἀρχιδάμου τὴν πρότασιν ποώτην ποιήσας ἜΡῸΝ 
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τὴν κατασχευὴγ, οἷον" ἴσως τινὲς ὑμῶν ϑαυμάξουσιν, ὅτι τὸν 
ἄλλον χρόνον ἐμμεμενηκὼς τοῖς τῆς πόλεως νομίμοις, ὡς οὐκ 

οἶδ᾽, εἴ τις τῶν ἡλικιωτῶν τοσαύτην πεποίηκε τὴν μεταβολὴν 
τὰ ἕξῆς τούτου. εἶτα ἡ κατασκευή " ἐγὼ δὲ, εἰ μέν τις τῶν 
εἰθισμένων ἐν ὑμῖν ἀγορεύειν ἀξίως ἦν τῆς πόλεως εἰρηκὼς, 
σπολλὴν ἂν ἡσυχίαν, ἦγον. ἀπολογεῖται ἐν τῷ προοιμίῳ περὶ τοῦ 
προαρηάσὰι τὴν τάξιν. τῶν γὰρ γερόντων. ἣν τὸ βουλεύεσϑαι. 
κατασκευάζει δὲ «ἐνταῦϑα, εἰ μὲν ἦν καινὸν, ἔλεγον ἂν οἵ γέ- 
θόντες, ἤγουν ἡ βουλή" νῦν δὲ οὐ περὶ καινοῦ, περὶ γὰρ Φι- 
λίππου βουλευόμεϑα, ὥστε, ἤδη πολλάπις εἰπόντων τῶν γερόντων 
περὶ τούτου, οὐ παραχαράττω τὸν νύμον. χαὶ οὗτος μὲν οὕτως 
συνελογίσατο, ἡ δὲ ἀλήϑεια ἔχει, ὡς, εἴτε παλαιὸν ἦν τὸ πρᾶγμα, 
εἴτε καινὸν, ἔδει τοὺς γέροντας λέγειν πρώτους. ἐπειδὴ δὲ [Βϊο 
ῬΆΓΊ5. δα πάνυ] τεϑορύβηνται οὗ ᾿ϑηναῖοι ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ 
τῶν τριάκοντα δύο πόλεων τῶν Χαλκιδικῶν, καὶ ἐπὶ τῇ πολλῇ 
αὐξήσει τοῦ Φιλίππου, διὰ τούτου προαρπάσαι τὴν τάξιν ἐπε- 
χείρησε. τὸ δὲ προὐτίϑετο τινὲς μὲν ἀντὶ τοῦ προεβάλλετο, τινὲς 
δὲ ἀντὶ τοῦ προεγράφετο " ἐπειδήπερ σανίδας τινὰς ἐνέγραφον, 
ἐχούσας τὸ πρᾶγμα, περὶ οὐ ἡ σκέψις, καὶ περὶ ου συνελη- 

λύϑασι, καὶ προετίϑουν τῇ ἐκκλησίᾳ. εἰς δὲ τὸ λέγειν ὑποστι- 
κτέον. ἰστέον δὲ, ὅτι, τῷ ᾿Ισοκρατικῷ προοιμίῳ ἐχρήσατο, τῷ 
ἐν τῷ ᾿Δρχιδάμῳ᾽ κἀκεῖ γὰρ ᾿ἐπιχείφημά ἐστιν, ὅτι νέος ὧν 
προλαμβάνει τοὺς γέροντας. τὸ δὲ εἰωϑότων  νϑῦϑ. 8.1] ϑέλει 
εἰπεῖν τῶν γερόντων. ὅρα δὲ, πος λεληϑότως αὐτοὺς διέβαλε 
διὰ τὸ εἰπεῖν εἰωϑότων, ἵνα δηλώσῃ, ὅτι μόνον ἔϑος ἔχουσι 
πρῶτον λέγειν, οὐ μὴν καὶ χρήσιμόν τι συμβουλεύσουσι λέγοντες, 
ὥσπερ καὶ Ἡματυ πάλιν διαβάλλει ἐν τῷ εἰπεῖν ὑπὲρ ὧν πολ- 
λάπις" [σϑγϑ. 6 .] ὑποφαίνεν γὰρ, ὅτι πολλάκις μὲν εἰρήκασιν, 
οὐδὲν δὲ ἤνυσαν. 10. πρῶτον μὲν οὖν] ἀπὸ ϑεραπείας ἡ 
εἰσβολὴ τῶν ἀγώνων. 18. ὃ γάρ ἐστι χείριστον] τὸ σχῆμα 
παρὰ προσδοκίαν" οἱ δὲ λέγοντες, δεύτερον εἶναι , προοίμιον, 
τοῦτο λέγουσιν εἶναι κατασκευὴν αὐτοῦ. 14. τί οὖν ἐστι τοῦ- 
το ]} τὸ ἐνθύμημα ἐκ τοῦ παραδύξου. 19. ,ἐνθυμητέον] καλῶς 
ἐπήγαγε τοῦτο τὸ παράδειγμα. εἰώϑασν γὰρ οἵ ἄνϑρωποι, διὰ 
τῶν ὁμοίων παϑημάτων ἐπελαφρύνεσϑαι. μερίζει δὲ τὸν λόγον 
εἰς δύο, εἴς τε νεωτέρους, μὴ εἰδότας τὰ παλαιὰ καὶ ὀφεί- 
λοντας αὐτὰ παρὰ τῶν πρεσβυτέρων μανϑάνειν Ἷ καὶ εἰς γέρον- 
τας, εἰδύτας μὲν τὰ παλαιὰ, χρήζοντας δὲ ὅμως καὶ ἀναμνήσεως. 

41. 6. τῇ νῦν ὕβρει} εὐτελίξει πάλιν τὸν Φίλιππον διὰ 
τοῦ ὕβριν μόνον καλέσαι αὐτοῦ τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ οὐχὶ πόλεμον, 
καὶ ἅμα τοὺς ᾿4ϑηναίους πρὸς πόλεμον διηρέϑισεν, οἷς οὐδὲν 
ἐπαχϑέστερον τῆς ὕβρεως. {7.ιὲὲ τοίνυν] καϑ᾽ ὑπόϑεσιν τὸ 
σχῆμα. 22. ἀλλ᾽ εἶδεν ,(510)} τοῦτο οὐκ ἔστι τοσοῦτον ἐπαι- 
νοῦντος τὸν Φίλιππον, ὅσον ἐπιτιμῶντα (516) τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις, 
“τᾶς ἅπαν ἔδει αὐτοὺς ποιῆσαι, Φίλιππος προλαμβάνει ποιῶν. 
810.) 
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42. 1. τούτοις ἐθέλουσιν ἢ ἐπειδὴ᾽ ἀνωτέρω, ἐφόβησεν᾽ αὖ. 
τοὺς, εἰπὼν αὐτὸν τὸν Φίλιππον ἰσχυρὸν, διὰ τὸ ἔχειν συμμά- 
χους, ἐπήγαγε τοῦτο παραμυϑούμενος, ὡς ὅτι, ἐὰν καὶ [πᾶθ0 
γῸχ καὶ ἴπ ῬαΑΓΙ8. ἄθοϑί ] αὐτοὶ ἐϑέλωσι πρὰξ αι ν εὐχερῶς αὐτὸν 
καϑαιρήσουσιν. ἄξιον δὲ ζητῆσαι, πῶς ἀλλαχοῦ καϑελὼν αὐτοῦ 
τὴν. δύναμιν διὰ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι οἱ πολλοὶ αὐτοῦ ἀφίστανται, 
καὶ νῦν λέγει, ὅτι πολλοὺς ἔχει συμμάχους. λέγομεν οὖν, ὅτι 
τὸν τρύπον διέξεισι τῶν ὑπηκόων᾽ εἰ γὰρ καὶ μισοῦσι καὶ φο- 
βοῦνται τοὺς δυνατοὺς; ἀλλ᾽ ἐν ὅσῳ μὴ πράττουσί τι οὗ ἄγα- 
ϑοὶ διὰ τὴν ῥαϑυμίαν, ἀνάγκῃ πφοστρέχουσι τοῖς δυνατοῖς, ἵνα 
μὴ μετὰ τῶν θαᾳϑύμων ὄντες πάϑωσι μετ᾽ αὐτῶν. εἰ δέ ποτε 
οἵ ἀγαϑοὺ σπουδάσουσι, καὶ τὴν ,“δαϑυμίαν ἀποϑέσϑαι ,ϑϑελήσου- 
σιν, εὐϑέως πρὸς αὐτοὺς ἀποστήσονται. 7. πᾶσαν ἀφεὶς τὴν 
εἰρωνείαν] εἰρωνεία ἐστὶν ἐναντίον τῆς ἀλαζονείας" ἀλαζονεύε- 
σϑαν μὲν γὰρ τὸ πλείονα ἐπαγγέλλεσϑαι δύνασϑαι ποιεῖν, ἤπερ 
δύναιντο᾽ εἰρωνεία δὲ, τὸ. ἐλάττονα λέγειν δύνασϑαι ποιεῖν, ἄν 
τις δεδύνηται. 16. ἀλλὰ καὶ μισεῖ τις ἐκεῖνον,, καὶ δέδιεν, ---- 
καὶ φϑονεῖ) μισεῖ μὲν ὁ ἤδη πεπονθὼς κακῶς, δέδιε δὲ ὃ 
μηδέπω μὲν ὑπομείνας, προσδοκῶν δὲ, φϑονεῖ δὲ ὁ ὁρῶν 
οὕτως τὰς πόλεις καταστρεφομένας. 21. κατέπτηχε] ταπεινοῦ- 

ται᾿ οὔτε ,γὰρ ὁ μισῶν βλάπτει, διὰ τὸ ἡμᾶς ῥαϑυμεῖν ) οὔτε 
ὁ δεδιὼς ἕτερόν τι φρονῆσαι δύναται" ἐπισφαλὲς γάφ᾽ οὔτε ὁ 
βασκαίνων ἀντιστῆναι" ἀδύνατον γάρ. ἀντιπίπτον. ὸὲ λύει" ἵνα 
γὰρ μή τις εἴπῃ, πῶς οὖν, εἰ μισοῦσιν αὐτὸν, οὐκ ἀφίστανται 
αὐτοὶ αὐτοῦ; ἐπάγει, ὅτι ἄκοντες καὶ φοβούμενοί εἰσιν ἀπ᾿ 
ἐκείνου, διὰ τὸ μὴ εὑρίσκειν τινὰ καταφυγὴν πρὸς ἡμᾶς δᾳ- 
ϑυμία κατεχομένους. καὶ μὴν ἤδη ἐπείσϑησαν αὐτῷ, καὶ ἔπεμ- 
ψαν βοήϑειαν εἴς (510) ̓ Ολυνϑίους. πῶς οὖν φαϑύμους αὐτοὺς 
καλεῖ; καϑὸ μηδὲν ἑκόντες ποιοῦσιν, εἰ μή τις αὐτοῖς ἐπιτι- 
μήσει, διὰ τοῦ “συμβουλεύειν καὶ πείσειν [ὃὉ. πείϑειν) ποιεῖν. 
20. ἀσελγείας ἀσέλγεια κοινῶς καλεῖται πᾶσα ὕβρις, οὐχ ἡ περὶ 
τὰ ἀφροδίσια μόνον. 6. τοῦ πράττειν] οὐκ εἶπεν ἁπλῶς πο- 
λεμεῖν, ἀλλὰ κοινοτέρῳ ὀνόματι ἐχρήσατο τοῦ πράττειν, οἷον 
τοῦ ψηφίζεσϑαι, τοῦ δικάζειν, τοῦ γεωργεῖν, καὶ τῶν λοιπῶν. 

15. ἃς περιστοιχίξεται ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυνηγετῶν᾽ κατὰ 
γὰρ τὰς ἐκδρομὰς τῶν ϑηρίων ὀρϑὰ ξύλα. ἱστῶσιν, ἃ καλοῦσι 
στοίχους ἢ στύχους, καταπεταννύντες αὐτῶν δίκτυα, ἵνα, ἐὰν 
αὐτοὺς ἐκφύγῃ τὰ ϑηρία, εἰς τὰ δίκτυα ἐμπέσῃ. ἔνια δὲ τῶν 
ἀντιγράφων “περισχοινίζεται ἔχει. 4. ἐγὼ μὲν γὰρ οἴομαι] εἰ- 
πὼν τὸν μὲν οὐκ ἐπήγαγε τὸν δέ" ἐπειδὴ ἔμελλεν ἐπιφέρειν, 
ὑμεῖς δὲ αὐτὴν, οὐχ ἡγεῖσϑε αἰσχύνην, ὅπερ ἦν ὑβριστιπὸν, καὶ 
διὰ τοῦτο τὸ μὲν ἀποσιωπᾷ [Ρ. σιωπᾷ 5ἰμπιρ!οχ 1, ἄλλο δὲ ἐπι- 
φέρει, τούτου ὅμοιον. 7. εἰπέ μοι] δέον εἰπεῖν εἴπατέ (9. 
πρὸς τὸ βούλεσϑε, εἶπέ βου εἶπεν ᾿Δττικῶς. 1014. δἀ πυνϑά- 
γψεσϑαν νόθα χατὰ τὴν ἀγορὰν, 4πὰ8 ἴῃ 611. Ῥαγ]5. πὶ ἴρ50 
τοχίο. σϑρουπιπίι", ἴῃ σοάΠοα θάναν, δᾷ Ὠ1Δ. ΘΠ} Ῥ]Ὸ Β0ΒΟΠ1Ὸ 
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διηξ δἄϑοσιρία. 8: γένοιτο γὰρ ἄν τι καινότερον τοιοῦτοι 
γὰρ οἵ ἄνϑρωποι" ἀεὶ τῶν καινοτέρων ὀρέγονται. 14. παρὰ 
τὴν αὑτοῦ δώμην “τοσοῦτον ἐπηύξηται } καλῶς ἠσφαλίσατο διὰ 
τὸ πιϑανόν" οὐ γὰρ πάντως πάντα διὰ τῆς δαϑυμίας ᾿ἀϑηναίων, 
ἀλλὰ καὶ τινὰ διὰ τῆς αὐτῶν θώμης κατώρϑουν. 26. πεπευ- 
σμένων ἀντὶ τοῦ πεισϑέντων. τοιοῦτος δὲ ὁ Δημοσϑένης, τὰ 
ἀμφιβαλλύμενα λαμβάνων ὡς ὁμολογούμενα. 26. τὸν δὲ τρό- 
πον τῆς παρασκευῆς] τὸ δυνατὸν κεφάλαιον. 

44. 7. τῇ νυνὶ βοηϑείᾳ] ἄλλο πανταχοῦ [βοήϑεια, καλεῖ 
καὶ ἄλλο παρασκευή" βοήϑειαν μὲν τὴν πεμπομένην μετὰ πρά- 
γματος, παρασκευὴν δὲ τὴν ἀποστελλομένην. ἐξ ἀρχῆς [ἀυο 
Ῥοβίγθμια νοσάθι]α 1π ῬΑ. 18. ἄοραμι] πρὸς τὸ φυλάξαι τὰς πό- 

Ἄξιο. .9: τίδ πορισϑεῖσα παρασκευὴ καὶ πύση)] ξενικὴ » ἢ πολι- 
τική- πάλιν πύσους δεῖ εἶναι στρατιώτας, καὶ πόϑεν μέλλουσιν 
ἔχειν τὰς τροφάς; 14. ἡ μὲν οὖν ὑπόσχεσις ἢ ἢ ὅτι διαλυσό- 
ἰνεϑα, “ἢ περιγενησόμεϑα τῶν ἐχϑρῶν. 21. εἰς “Ἁλίαρτον 1 ὅτι 
τὸ ἐν ““λιάρτῳ πρὸ ὲξ ἐτῶν ἐγένετο, τὸ δὲ ἐν δὐβοίᾳ πρὸ τριῶν, 
ὅτε καὶ ὁ δήτωρ ἐτριηράρχει" ἢ ὅτι πρὸ πολλῶν ἐτῶν γέγονεν 
Ἃ ἐν ““λιάρτῳ μάχη᾽ ὅϑεν εἶπε καὶ τὰ τελευταῖα. τελευταῖα 
μὲν, ὡς πρὸς ταύτας τὰς «στρατείας, πρώην δὲ, ὡς πρὸς τὸν 
χρόνον, καϑ' ὃν ἐλέγετο ὃ λόγος. τὸ δὲ “Δλίαρτος ἀρσενικῶς, 
ὡς καὶ “Ὅμηρος" καὶ ποιῆεν (510) ““λίαρτον. 

45. 11. μή μοι μυρίους] τὸ σχῆμα ἀποτρεπτικὸν πνεύ- 
ματος. 

46. 19. ξενικὸν] οἵ ξενικοὺ μισϑοφύροι τὸ παράπαν εἰώ- 
ϑασι χρησιμεύειν ἐν πολέμοις, ὅτι οἵ ᾿Αϑηναῖοι μὴ βουλόμενοι 
δι᾿ ξαυτῶν πολεμεῖν πρὸς Κορινϑίους διὰ τὸν κίνδυνον, μι- 
σϑούμενοι ξένους εἰς τὸν πόλεμον, ἔτρεφον αὐτούς. τοῦτο δὲ 
ἐν πολλοῖς τῶν πολέμων διεπράττοντο, ὕπερ ξενικὸν ἐκάλουν. 

48. 16. ἃ μὲν ἡμεῖς ] ἐντεῦϑεν Διονύσιος ὁ “Δλικαρνασεὺς 
ἑτέρου λύγου εἶναι ἀρχήν. προοίμιον δὲ, φησὶν, οὐκ ἔχει, ἐπει- 
δὴ δευτερολογία ἐστὶν, ἐν αἷς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὐκ εἰσὶ προ- 
οἰμια. 96. φ λαμ τοὺς ἐτησίας] ἐτησίαι οἵ ἄνεμον οἵ κατ 
ἔτος πνέοντες ᾿ γέουσι δὲ ἐν ἀκμῇ τοῦ ϑέρους, διότι ὃ ἥλιος 
μετεωρότερος καὶ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν τύπων ἀρκτικώτερος 
γινόμενος λύει τὰ ὑγρὰ τὰ ἐν ταῖς ἄρπτοις" λυύμενα δὲ ταῦτα 

ἐξαεροῦται καὶ πνευματοῦται; χαὶ ἐκ τούτων γίνονται οὗ ἐτη- 
σίαι, καὶ ἀπὸ τῶν ἀρκτώων. τόπων φέρονται ἐπὶ τὴν μεσημ- 
βρίαν, ἃ προσπίπτει τοῖς ὑψηλοτέροις ὄρεσι τῆς Αἰϑιοπίας, καὶ 
πολλὰ καὶ ἀϑρόα γινόμενα ἀπεργάξονται (519) ὑετοὺς ᾽ καὶ ἐκ 
τῶν ὑετῶν τούτων πληϑωρεῖται ὁ Νεῖλος τοῦ ϑέρους, ἀπὸ τῶν 
μεσημβρινῶν παὶ ξηρῶν τόπων ῥέων. ἐτήσιος [ὉῬ. ἐτησίας δὲ] 
Ὁ κατ᾽ ἔτος. 

60. 8. εἰς ὃ ἕνα τῶν ἀποστόλων] ἀπόστολος ὁ μετὰ στρα- 
τιᾶς ἀποστελλόμενος εἰς πόλεμον παρασκευῆς" καὶ ἀποστελλό- 
μενοι οὐ μόνον [ᾧῬ. μόνοι] οἵ πεμπόμενοι ἐκ προσταγμάτων 
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τῶν ἀπολυόντων, ἀλλὰ καὶ οἱ πεμπόμενοι, ἀποδημεῖν μέλλον- 
τες, ἀποστελλόμενοιν ἐλέχϑησαν. καὶ ἀποστολεῖς οἵ ἐπὶ τῆς 
ἐππομπῆς τῶν τριήρων ἀποδεδειγμένοι" ἀπόστολοι δὲ αἵ τῶν 
νεῶν ἐκπομπαί" ἀποστολαὶ δὲ αἵ ἀποπέμψεις, τὰ δῶρα" οὗ- 
τω γὰρ ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος" τῶν δὲ πλοίων τὰ μὲν συν- 
τριβόμενα ταῖς ἀποστολαῖς, τουτέστι ταῖς ἀποπέμψεσιν. 

52. 34. παρὰ τοῦ δεῖνος (αα Ππᾶθο Θηπὶ ψοῦρα Ποὺ 50Πο- 
πο 1η οοά. θᾶν. ΒΟΥ ρύπιπη 651}} πολιτικῆς δυνάμεως. 

νθ8.". κενὸν} τὸ λόγοις μόνον τιμώμενον [ᾧὉ. “γινόμενον ἢ 
ἄνευ πραγμάτων. 16. ἀπομίσϑων] ἀπόμισϑοι καὶ οἵ μὴ στε- 
πληρωμένοι τὸν ὡμολογημένον μισϑὸν, καὶ οὗ διὰ κακίαν καὶ 
δειλίαν μὴ ἀξιούμενοι μισϑοῦ. 

ὅ4. 8. ὑμῶν δὲ οὗ μὲν περιϊόντες ἐντεῦϑεν οἱ ἐπίλογοι. 
15. ἀλλ᾽ ἐὰν ἀφέντες κατά τινας ἐντεῦϑεν οἵ ἐπίλογοι. 16. 
ὅτι ᾿γϑρὸς ἄνϑρωπος] τὰ τελικὰ κεφάλαια᾽ ἐχϑρὸς, τὸ ἄδι- 
πον" ἡμέτερα, τὸ ,ἀσύμφορον᾽ ὕβρικε, [ν 6.8. 17. } τὸ ἀπρε- 
πές" καϑ' ἡμῶν εὕρηται, [νογ5. 18.] τὸ ἀναγκαῖον. 48. οὐ 
γὰρ ἅττα ποτ᾽ ἔσται ) ὑπερβατὸν κατὰ παρένϑεσιν. 96. ἐγὼ 
μὲν οὖν ὁ μερικὸς ἐπίλογος. 

ΑὮἢ ΟἈΑΤΙΟΝΕΜ Ὲ ΡΑΟΘΕ, 

δ67...4: ὁρῶ μὲν πρότασις. ΑἸϊαα: τὸ προοίμιον ἐκ τοῦ 
πράγματος » ὡς ἐκ τοῦ κατηγοροῦντος. 8. οὐ μόνον ἢ χατα- 

; σκευή. 1. δυσκύλου δ᾽ ὄντος φύσει] δευτέρα πρότασις. 10. 
οἵ μὲν γὰρ ἄλλοι πάντες “ἄνϑρωποι] κατασκευὴ τῆς δευτέρας 
προτάσεως. 16. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ) συμπέρασμα τοῦ προοι- 
μίου.ς 29. ἀκριβῶς δὲ εἰδὼς ] δεύτερον προοίμιον. 

58. 156. τὸν ὑποκριτὴν] ὑποχριτὰς ἐκάλουν οἵ ἀρχαῖοι 
τοὺς νῦν τραγῳδοὺς λεγομένους τοὺς ποιητὰς, οἷον τὸν. Εὐρι- 

πίδην καὶ ᾿Αριστοφάνην, τοὺς δὲ νῦν ὑποκριτάς " οὗτοι δὲ 
ἤσαν δύο" τὸν μὲν δευτεραγωνιστὴν, τὸν δὲ τριταγωνιστὴν, αὖ- 
τοὺς δὲ τοὺς ποιητὰς τῶν δραμάτων τραγῳδοὺς καὶ τραγῳδοδι- 
δασκάλους. 

Θ1.. 29. τὴν - ἐπικηρυκείαν] ἐπικηρυκεία φιλία ἡ ἐκ τῶν 
πολεμίων τὸ περὶ φιλίας καὶ διαλλαγῶν κήρυκας πέμπειν. καὶ 
ἐπικηρυκεύειν τὸ διὰ χήρυκός τινος συνθήκας καὶ πρεσβείας 
ποιεῖσϑαι. συντάσσεται δοτικῇ. 
ἣν 68. 19. ᾿Ωρωπὸν] τόπος, ἐν ᾧ ἀπέβαλε τοὺς ὦπας ὃ 

θος. 



ἄοο ΒΟΠΌΤΙΑ Αἢ ΒΕΜΟΘΤΗΕΝΕΝ 

ΕΝ ΡΗΙΓΠΙΡΡΙΘΟΛΝ Β858ΕΟΌΝΘΡΑ ΜΝ. 

65. 1. ὅταν] ἐπιτιμητικὸν τὸ προοίμιον τῆς τῶν ᾿4ϑηναί- 
ων δαϑυμίας" ἔχει δὲ καὶ προσοχήν. 2: πράττει] πλεονεκτεῖ 
καὶ ἀδικεῖ. 6. αἴτιον δὲ τούτων ] κατασκευή. 16. συμβαί- 
νει δὴ] τὸ συμπέρασμα. 17. εἰκὸς εἰκός ἔστε τὸ πίστεως 
ἐχόμενον, ἐοικὸς δὲ τὸ ἐμφερές. 

68. 2. καϑ᾽ ὑμῶν] σημείωσαν τὴν σύνταξιν. πολλάκις ἀν- 
τὶ τῆς ὑπὲρ ἐκλαμβάνεται. καὶ γὰρ καὶ ὁ Θεολόγος ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν. 'στηλιτευτιπῶν " κατὰ γὰρ τῶν ἀγωνιζομένων οἵ 
στέφανοι, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τῶν ἀγωνιζομένων. 

ΙΝ ΘΟΒΑΤΙΟΝΕΝ ΡῈ ΗΠΑΤΟΝΕΒΟ, 

70..1. ἄνδρες, ̓ Ἵϑηναῖοι} τὸ προοίμιον, σχετλιαστικόν. ΑΠυ4: 
τὸ προοίμιον κατὰ τὸν Ἕρμογένην ἐκ τῶν ἔξωϑεν “ἐμφαινομέ- 
νῶν. οὐ γὰρ δεῖ διὰ τὰς τοῦ Φιλίππου αἰτίας κωλύεσϑαι τοὺς 
συμβούλους ὑπὲο τῶν συμφερόντων λέγειν. στάσις ἄγραφος 
πραγματική. 1514. οὐκ ἔστιν ὅπως πρότασις. υἱὲ. δεινὸν γὰρ 
ἂν εἴη} κατασχευή, 

Υ71. 2. ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν] προκατασκευὴ, ἤτοι προέκϑεσις τῶν 
κεφαλαίων. 6. Φίλιππος .γὰ9} “πρώτη εἰσαγωγὴ τοῦ επεφα- 
λαίου ἐπὶ τοὺς ἀγῶνας ἀπὸ προτάσεῷῳς. 9. ἔλεγε δὲ} ὑποφο- 
οἀ, ὃ τοῦ ἐναντίου λύγος. 12. τοῦτον δὲ τὸν λόγον] τρέτη 
ὠντιπρότασις" ἡ τῆς λύσεως γὰρ ἐπαγγελία. 18. οὐ χαλεπόν 
ἐστιν (14 Βαθοὸ δηϊη νεῦρα οοᾶ, Βαν. μος βεποοη τοΐογῇ; 
«ποά ἴπ αἱ. Ῥαγ]δ. ψΟΥΡῚ5. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ νεγ5. ἈΠῈ. δα]οούαπι 
651} ὃ ὅτι πάντα τὰ τῆς ἐπιστολῆς τῇ διανοίᾳ λύεν ὃ ῥήτωρ" πᾶν 
γὰρ ϑητὸν καὶ διανοίᾳ λύεται. 1014. ἀφελέσϑαι] ἐνταῦϑα ἡ τοῦ 
κεφαλαίου εἰσαγωγὴ ἔκ τῶν τεσσάρων πεπλήρωται, προτάσεως, 
ὑποφορᾶς, ἀντιπροτάσεως, λύσεως. 14. ἅπαντας γὰρ οἵ λῃ- 
σταὶ } τετάρτῃ λύσις ἐκ τῆς τῶν ἐπιχειρημάτων κατασκευῆς. 
16. ὁ δὴ τοὺς λῃστὰς τιμωρησάμενος} καϑ᾽ ὑπόϑεσιν ἐκ τῆς 
εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. 

78. υἱῖ, ἐφέσιμον] ἔφεσις ἡ ἔγκλησις ἡ ἀπὸ σμικροῦ εἰς 
εἐεῖζον κριτήριον προκαλουμένη. 

49. ε1ς σύμβολα σύμβολα λέγει τὰς δίκας τὰς “περὶ τὰ 
συμβόλαια τῶν ἐμπόρων. ΑΠαα: σύμβολα, τὰς συνθήκας, ἃς 
ἐν ἀλλήλαις αἷ πόλεις ϑέμεναι τάττουσι τοῖς πολίταις. ̓  ὥστε δι- 

δόναι καὶ λαμβάνειν τὰ δίκαια, πολλάκι. (5...) 
80. 12. καὶ μὴ μόνον τοὺς φυγάδας τοὺς παρ᾽ ἑαυτοῦ εἰς 

Θάσον διακεκομιπέναι ἐλεγχϑέντες γάρ τινες τῶν Θασίων, ὡς 
μέλλουσι Φιλίππῳ προδιδόναν τὰ πράγματα, ἐφυγαδεύϑησαν ἐπ 
τῶν πολιτῶν. τούτους ὃ Φίλιππος πείφας τοὺς περὶ τὸν Χά- 
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θητὰ κατήγαγεν, 19. τριήρεις “κατασκευάξεται ἀντὶ τοῦ καὶ 
τασκευασϑῆναν ποιεῖ" κυρίως γὰρ ἐπὶ μὲν τοῦ δημιουργοῦ λέ- 
γομεν κατασκευάζει" ἐπὶ δὲ τοῦ τὰ ἀναλώματα. παρέχοντος καὶ 
τασχευάξεται, 29. ὧν οὐδὲν προτιμᾷ 1] ἀντὶ τοῦ ὧν οὐδὲν 
φροντίζει. 

82. 18. ἔλεγε δὲ] ἐπίκρισις. 
84. 22. τὰς δ᾽ ἐν Κασσωπίᾳ] σημείωσαι " εἰρωνιπόν, 96. 

σφόδρα 78} καὶ τοῦτο εἰρωνικόν. 
85. 27. ὥσπερ δὲ ταῦτα ἴσμεν} πάρισον. 
86. 2. ἀμμορίης 1 κατὰ στέρησιν τοῦ μόρου. 
87. 7. ἐγχτήματα ἢ »"τῆμα ἐγκτήματι ιῬ- ἐγκτήματος Ἷ δια- 

φέρει" πτῆμα μὲν γάρ ἐστιν, ὅταν τις ἐν οἰκείᾳ γῇ χτήσαιτό 
τι χωρίον» ἔγκτημα δὲ, ὅταν ἐν ἀλλοτρίᾳ γῇ τις ατήσαιτό τι 
χωρίον, ὥσπερ καὶ Φωκεῖς “αὶ Θετταλοὶ ἐδικάξοντο περὶ τοῦ 
ἵεροῦ, καὶ Καρδιανοὶ,. ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ γῆ. 9. Κάλλιπ- 
πον Παιανιέα] δήτωρ ἦν ᾿4ϑηναῖος. 14. διαδικάξεσϑαι] ὀνει-: 
δίζειν, ἐλέγχειν. διαδικασία δέ ἐστιν, ἣν ποιοῦνταί, τινες, τοῖς 
μέλλουσι χορηγεῖν »οὗς ἂν ὁρισϑῆναι βούλωνται, πύτε χρὴ λει- 
τουργεῖν αὐτούς. 22. ἄρ᾽ οὐ μεγάλα] σημείωσαι" εἰρωνικόν. 
94. οἱ πολὺ] κατὼ χλευασίαν ἀναγνωστέον, 98. ἐκεῖνος μὲν 
γὼ9} ἐντεῦϑεν ὁ ἐπίλογος. ᾿ 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΡῈ ΒΕΒΥ5 ΟΗΕΉΏΒΟΝΕΒΙ. 

90. 1. ἔδει μὲν] τὸ προοίμιον ἀπὸ συστάσεως τοῦ οἰκείου 
προσώπου ἐπειδὴ γὰρ τοῦ μὲν κατηγορεῖ, τοῦ δὲ ὑπεραπολογεῖ- 
ται, τὴν ὑποψίαν ἀποκρούεται τῆς τε ἔχϑρας καὶ “τῆς εὐνοίας 
διὰ τῆς πρὸς ἑτέρους εἰσηγήσεως. τινὲς ἐνόμισαν τὸν λόγον ὃὲ- 
φᾳανικοῦ εἴδους, λέγοντες, ὅτι ἀπολογίαν. ἔχει 4ιοπείϑους καὶ 
κατηγορίαν Φιλίππου. ὁ δὲ ̓ Επιφάνιος ὃ τεχνιπὸς συμβουλευ- 
τικοῦ αὐτὸν εἴδους λέγει εἶναι, “ἐπειδὴ, φησὶ, τῆς κατηγορίας 
συλείονα τὴν συμβουλὴν ἔχει. τὸ δὲ ἀληϑέστερον οὕτως εἰ ἣν 
παρεστηκὼς ὃ τε κατηγορούμενος καὶ ὃ διώκων, καλῶς ἂν, 
ὡς ἐν δικαστηρίω καὶ κρίσει αὐτῶν. ὁ ὄντων, ἐλέγομεν, εἶναι τὸν 

᾿ λόγον εἴδους δικανικοῦ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὔτε δικαστήριον ἦν, οὔτε 
“Διοπείϑης παρῆν, οὔτε Φίλιππος, ἀλλ᾽ ὃ ῥήτωρ προσκοπῶν 
οὐ τὴν. ἀπολφγίαν Διοπείϑους, οὔτε τὴν κατηγορίαν Φιλίππου, 
ἀλλὰ τῆς πόλεως τὸ συμφέρον συνεβούλευσε, καλῶς ἂν τὸν 
λόγον εἴποιμεν εἴδους εἶναι συμβουλευτικοῦ. ἔστι δὲ τὸ προοΐέ- 
μιον ἐξ ἐπιτιμήσεως τῶν κατὰ “4ιοπείϑους λεγόντων. ἔννοιαν 
ΓΡ. εὔνοιαν} δὲ τὸ προοίμιον ἀπεργάξεται. δύο. δὲ ὄντων ἐν- 
ψοίας [ᾧὉῬ, εὐνοίας τόπων, ἢ ἑαυτὸν συστῆσαι, ἢ τὸν ἀντίδικον 
διαβαλεῖν, ἀπὸ κοινότητος αὐτὸ ἔλαβε, διὰ δὲ τοῦ λέγειν, ἄλλως 
τε καὶ περὶ τῶν ποινῶν . προσοχὴν. τίκτε: τοῖς ἀκούουσιν. 
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6. ἐπειδὴ δ᾽ ἔνιοι] ἔνιοι συμπέρασμα. ὁ. δὲ Ἑρμογένης ἄντα 
πόδοσιν λέγει αὐτό. 10. ἡ μὲν οὖν σπουδὴ] δεύτερον προοί- 
μον ἐκ τοῦ πράγματος. 14. ἐγὼ δ᾽, ὅσα μέν τις] κατασκευή. 

91. 15. τοὺς κληρούχους] κληροῦχον, ἐκαλοῦντο, οὕς ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἔπεμπον ἐπὶ [᾿Ῥ. εἰς } τὰς πόλεις, ἃς ἐλάμβανον, κλήρους 
ἑκάστοις διανεμοῦντας. οὕτως καὶ οὐΙσοκράτης ἐν Πανηγυρικῶ. 

ἐνταῦϑα δὲ κληρουχικὰ ἂν λέγον τὰ τῶν ἐκπεμφϑέντων εἰς ἕτέ. 

ρας χώρας ἥντινα δήποτε καταπληρουχίαν. (οῖο.) πῶς γάρ; οὐ 
γὰρ (519) οἷόν τε τὸν μὲν ἐπιδημοῦντα ᾿ἡϑήνῃσι τριηραρχεῖν. 
“Ἡρόδοτος δὲ κληρούχους λέγει τοὺς γεωργούς. 

95. 6. οὔτε χρήματα] σημείωσαι" κατὰ κῶλον ἐπαναφορὰ 
τὸ οὔτε. 418. εἰ γὰρ μήτε, εἰσοίσετε] κατὰ κώλον καὶ κόμμα 
ἐπαναφορά. 11}. πάντες, ὅσοι πώποτ᾽ σημείωσαι" ὑπερβατὸν 
κατὰ παρένϑεσιν, ὃ ἐστιν ἐπεμβολή. 

96. 8. καὶ διδόασιν οἵ διδόντες] ὑπερβατὸν κατ᾽ ἔννοιαν 
μέσον ἔχον τὴν αἰτίαν. 18. πόϑεν γὰρ οἴεσϑε!] ὑπερβατὸν 
καϑ'᾽ ὑπέρϑεσιν. 20.. μέλλει πολιορπεῖν] καϑ'᾽ ὁμοιότητα λέξεως 
β. εἶδος, καὶ (510) κατὰ λέξιν δριμύτητος, μέλλει καὶ μέλει. 
Ῥεπ. πινάκιον] εἰς ὃ γράφονται τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν δἰφρι- 
γελλομένων. 

Θ. 7. εἰσαγγελία ἐμφανισμὸς, μήνυσις. 8. εὐνὰς 1 
πάραλος μία τῶν παρ᾽ ᾿Δϑηναίοις πρὸς τὰς δημοσίας χρείας 
διαπεμπομένων τριήρων, ἀπό τινος ἥρωος τοὔνομα λαβοῦσα. 
πάραλος ἢ Σαλαμινία" αὗται ἱεραὶ τριήρεις δημόσιαι, ἐπὶ τὰς 
τῆς πόλεως χρείας πεμπόμεναι καὶ ταχυναυτοῦσαι, ἡ μὲν ὑπῆρε- 
τοῦσα εἰς τὰ ϑεωρικὰ, ἡ δὲ εἰς τὰ δημόσια. πάραλοι δὲ οὗ 
ἐν τῇ νηὶ τῇ παράλῳ πλέοντες, καὶ οἵ τὴν παράλιον τῆς ᾽4:- 
τικῆς κατοικοῦντες, ὥσπερ ἕτεροι πεδιάσιον, καὶ διάκριοι. πα- 

φάλογος (519). δὲ τριήρης ἱερὰ ,"αλεῖται, ἥτις διηνεκῶς ταῖς 
ἐπειγούσαις χρείαις ὑπηρέτει" ὁπότε δὲ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς μετα- 
πέμψασϑαι στρατηγὸν ἠβούλοντο, ὥσπερ ᾿δλκιβιάδην ἀπὸ Σικε- 
λίας, τῇ παράλῳ ἐχρῶντο. λέγεται δὲ ἡ αὐτή ποτε καὶ Σαλαμι- 
νία" ὕστερον δὲ ἄλλαι δύο προσεγένοντο αὐταῖς, ᾿Αντιγονίς τε 
καὶ Δημητριάς. 99. αἴτιον δὲ τούτων} κατὰ παρένϑεσιν. : 

100. 11. οὐ κακῶς] σημείωσαι " ἐπίκρισις. 22. Μάστει-. 
φαν] σκόπει δὲ, μήποτε γραπτέον Βάστειραν, ἢ Πίστειραν, ἢ 
᾿Επίμαστον. ταύτας γὰρ τὰς πολιτείας εὑρίσκομεν παρὰ ᾽Ἄναξι- 
μένεν ἐν ξ τῶν περὶ Φίλιππον, τὴν δὲ 'Μάστειραν οὐδαμοῦ. 
αἰς. ἐν τοῖς Θρῳκίοις σιροῖς] τὰ κατάγεια. Θεύπομπος καὶ Σο- 
φοκλῆς ἐν ̓ Ινάχῳ" σιροὶ κριϑῶν. οἶμαι. δὲ, λέγειν αὐτὸν φοσ- 
σία, ἢ τὴν κέγχρον " ἄλλοι δὲ ὃ ὁμοιον κέγχρου. ᾿ 

108. 1. ἡ διαδικασία } ἡ φιλονεικέα " κυρίως ὅδ᾽ ἰδιοῦν 
πασία ἐστὶν ἐπιχειρημάτων ἀμφισβήτησις. ἐνταῦϑα δὲ κατε- 
χρήσατο. 

104. 94. ἀποτυμπανίσαι] ἀνιλεῶς τι φονεῦσαι. 
105. 22. οὐκ ἦν ἀσφαλὲς σχῆμα τὸ περὶ ἐπιμελείας καὶ 
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χάλλους, τὸ λεγόμενον, ἡ κατὰ πῶλον ἐπαναφορᾶ. Ο͵ τοὐὰ 
τυράννους ] τοὺς ᾿Δλευάδας. 

108. 27. ἐν χεφαλαίῳ 1 ἀνακεφαλαίωσις. 

ΙΝ ΡΗΙΓΠΙΡΡΙΟΑ͂Ν ΤΕΒΚΤΙΑΝ. 

110. 1. πολλῶν] πρύτασις. ΑΙΠὰΔ: τὸ προοίμιον ἐκ τοῦ 
κατηγόρου" καταδρομὴν γὰρ ἔχει Φιλίππου, καὶ ἔχει ἐπιτίμη- 
σιν. ἔστι δὲ καὶ τόπος ἐννοίας. 5. καὶ πάντων } κατασκευή. 
1014. φησάντων] ἀντὶ τοῦ ψηφισαμένων. 7. τῆς ὕβρεως] οὐκ 
εἶπεν ἀδικίας, ἢ πλεονεξίας, ἀλλ᾽ ὕβρεως, ὃ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις 
οὐδὲ τοῖς δούλοις ἀνεχτόν. 9. προειμένα ] προδεδομένα. 10. 
εἰ καὶ λέγειν] πρότασις. ΑΠπα: δεύτερον προοίμιον ἐκ τοῦ ἐναν-- 
τίου" τὸ δὲ σχῆμα ὡς ἐν ὑποϑέσει. 14. πολλὰ μὲν οὖν ἴσως} 
κατασκευή. 

111. 2, αἵ δὲ τοιαῦται πολιτεῖαι συμπέρασμα. 4. ἀξιῶ 
δ᾽ ὑμᾶς] προοίμιον, μᾶλλον δὲ εἰσβολὴ τῶν ἀγώνων, καὶ προ- 
ϑεραπεία. 18. εἰ μὲν, οὖν καὶ νῦν] ἐντεῦϑεν τὸ συμπέφασμα. 

ὙΦ. δ, εἰ μὲν οὖν ἅπαντες ] εἰσβολὴ τῶν ἀγώνων." 
118. γᾷ εἰ μὴ καὶ τοὺς } ἐκ παφονομασίας " δοιμεῖα λέξις. 

10. ὃ γὰρ, οἷς ἂν] περίοδος κατ᾽ εὐθεῖαν. 716. εἶτα τὸν] 
δριμεῖα λέξις. 

118. 2. καὶ οὐ γράφει μὲν ταῦτα] ὃ ὅρα τὴν τῶν σχημάτων 
ποικιλίαν. 

4190.. 9. ὑποβολιμαῖος ] ὑποβολιμαῖοι οἵ ὑποβαλλόμενον 
καὶ εἰσποιητοὶ ἐπὶ τῶν χαμαιῤῥιφῶν παιδίων, ἅπερ ἑαυτῶν ἀπο- 
βάλλουσιν αἵ γυναῖκες. 10. καίτοι τι τῆς] πνεῦμα. 

198. 16. τὴν ὡραίαν αὐτὴν] κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ϑέρους. 
124. 8. ἐκτραχηλισϑῆναι τὸ τοὺς τραχήλους συγκλασϑῆ- 

γαϊνγ ἐκ τραχήλων ἐκπεσεῖν, τῶν ἐλπίδων ἐκπεσεῖν. 
196. 94. οὕτω δ᾽ ἀϑλίως διέκειντο σημείωσαι᾽ ὑπόστασις. 
127. μοι. τεϑνάναι γὰρ} κατὰ κῶλον ἐπαναφορά. 

ἐν ΡΗΙΠΙΡΡΙΟΑΜ ΟΥΛΆΤΑΜΝ. 

188. 1. μανδραγόραν πεπωκόσιν } μανδραγόρας ὑπνωτικος 
χαρπὸς, ἢ λήϑης ποιητικός " καὶ μανδραγορίζω. 
᾿ς 184. 185. οὐδενὶ μέντοι μᾶλλον εἰς τὸν περὶ τῶν ἐν Χεῤ- 
δονήσῳ κεῖνται. 

86. 7. τοῖς ἄρχουσι (519) βουλομένοις 1 ἀντὶ ποῦ ἄρχειν. 
ὡς ἐν τῷ τέλεν τοῦ πεοὶ συντάξεως λύγου" ὑμᾶς οὖν ὑπάρξαι 
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δεῖ χρηστὰ βουλομένους, καὶ πάντα ἕξει καλῶς, ἀντὶ τοῦ δεῖ 
χρηστὰ βούλεσϑαι. ἢ ἵνα λείπῃ τὸ εἶναι. 

187. 6. τὸ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει] πὸ ογαΐ δϑίθυιβοιβ δταη- 
ἄϊον. ἀπ᾽ ἐντεῦϑεν ἕως τοῦ ἕτέρου ἀστερίσκου τοῦ λόγου τοῦ 
περὶ τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ ἐπιγράφοντός ἐστιν. (581ς.) ν. Ρ. 150. ὅ. 

141. 24. ἀξιῶ] ἀντὶ τοῦ ἄξιον νομίζω. 
148. 14. τῆς. ὑποϑέσεως] ὑποϑέσεως, περιοχῆς» αἰτίας. 

λέγονται δὲ καὶ αἱ ἀρχαὶ ὑποϑέσεις, ὅτι μὴ δι᾽ ἀποδείξεως 

τίϑενται. 
145. 6. ἥκιστα] πάνυ. 16. ἀρχεῖα] ἀρχεῖα » ἔνϑα οὗ 

δημόσιον χάρται ἀπόκεινται, χαρτοφυλάπια, ἤ τὰ “χωρία τῶν 
κριτῶν, ἢ ἀρχαῖα, ὡς Ξενοφῶν ἱστοριῶν ἤ, τοὺς δὲ υἱέας 
περιῆγεν ἐς τὴν ἐς τάχος γράφουσαν μοῖραν τῆς περὶ τὰ ἀρ- 
χεῖα διακονίας. 

147. 19. ᾿δρείταις 7 ἀπὸ τύπου τοῦ ᾿Θρεοῦ. 
160. ὅ. καίτοι] ἕως ὧδε τὰ περὶ τῶν ἐν Χεῤῥονή- 

μ : 
ὅῳ ἐκ τοῦ προοι (5810) ἀστερίσκους πΐ. σοὶ μὲν γὰρ} ση- 
μείωσαν" κύκλος. ' 

ΙΝ ἘΡΙΘΤΟΙΑΜ ΡΗΙΠΙΡΡΙ. 

159. 11. τὴν τιρίστασιν ] τιρίστασιν, οἶμαι, ἊΝ περίστασιν 
λέγει. 

161. υἱὲ τὰ δ᾽ ὑπογυιότατα] ὑπόγυιον, ἐγγύτερον, πρύσ- 
φανὸν"; νεωστὶ γινόμενον, τὸ προολίγον (510) καὶ μετολίγον. 

ΙΝ ΟἈΑΤΙΟΝΕΝ ΠΕΡῚ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ. 

170. 6. τὸν ᾿Οπισϑόδομον] ἐν τῇ ἀπροπόλει τύπος, ἔνϑα 
τὸ δημόσιον ἀργύριον ἀπέκειτο καὶ ὃ φύρος. 

178. 6. πενέσταις] ὑπηκόοις, ἤ δούλοις, ἤτοι ϑητεύουσιν᾽ 
ἀπὸ τοῦ εἶναι μενέσται καὶ παραφϑαρὲν ἐκλήϑη πενέσται. 16. 
φϑόρους ἀνϑρώπους] φϑορᾶς ἀξίους. 

174. 17. ἀλλὰ νὴ Δία δημείωσαι' ταῦτα ἔξ τοῦ τρίτου 
τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν. 

47ὅ.. 98. ὀργάδα] τὰ λαχανώδη καὶ ὀρεινὰ χωρία καὶ οὐκ 
ἐπεξεργαζόμενω οὕτω καλεῖται" ὅϑεν καὶ ΚῚ “Μεγαρικὴ ὀργὰς 
προσωνομάσϑη, τοιαύτη τις οὖσα, οἷον εὔγειος. καὶ σύμφυτος 
καὶ λιπαρὰ καὶ ἀκμαία γῆ. 
; 170. υἱξ. βουλομένους Ἴ ἀντὶ τοῦ βοῴμμοθω » ἢ λείπει τὸ 

εἶναι. 
τω πεο- πε“ Ὥρ-νς- 
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ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝῈΜ ΠΕΡῚ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ, 

178. αα τἰἴυϊιμι: συμμορία » λειτουργιῶν σύνταγμα. 8. 
τῆς ὑπειλημμένης] κεκριμένης. 

480. 15: ἐπικλήρων] ἡ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ὅλῃ χκαϑεσϑεῖσα, πἂν 
μήπω ἐκδοϑῆ. 16. τῶν κληρουχικῶν Ἶ τῶν γεωργῶν. ἱθΐᾳ. 
τῶν κοινωνικῶν τῶν δημοσίων. 149. συμμορίας] συμμορία, 
οὐχ ἅπαν τὸ πλῆϑος. ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν, διηΐρητο εἰς τὰς συμ- 
μορίας ᾿ἡϑήνῃσιν, ἀλλὰ μόνοι οἱ πλούσιοι καὶ εἰσφέρειν τῇ 
πόλει δυνάμενοι , ὥσπερ ἐνταῦϑαά φησιν ὁ ῥήτωρ περὶ τῶν χι- 
λίων καὶ διακοσίων ἀνδρῶν τῶν πλουσιωτάτων. ἐκ τοίνυν τού- 
τῶν οἶμαι δεῖν ποιῆσαι συμμορίας εἴκοσιν, ὡς ἑξήκοντα σώμα- 
τα ἑκάστην ἔχουσαν. “(Ὁ περίδης δέ φησιν ἐν τῷ πρὸς Πολύευ- 
ατον᾽ εἰσὶν ἐν τῇ συμμορίᾳ ἕκάστῃ ἄνδρες τε. οὐ δεῖ δὲ ϑαυ- 
μάξειν, πῶς ὁ μὲν “ημοσϑένης φησὶν, ἑξήκοντα ἄνδρας ἔχειν 
τὴν συμμορίαν, ὃ δὲ “Ὑπερίδης τε" ἐν γὰρ τῷ κατὰ Πασικλέους 
λέγει τὴν αἰτίαν, γράφων ταυτί" ἕως μὲν οἵ πλουσιώτατοι, πα- 
φακρουύμενοι τὴν πόλιν σὺν. Ἑ καὶ “ς τριὴρ αρχοῦντες μέτρια 
ἀνήλισκον, ἡσυχίαν ἢγον οὗτοι᾿" ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κατεῖδε Ζ2η- 
μοσϑένης, νόμους ἔϑηκε, τοὺς τ τριηραρχεῖν, καὶ βαρεῖαι γε- 
γύνασιν αἵ τριηραρλχίαι. ὅτι δὲ καὶ οἱ δημοποίητοι ἐνεγράφοντο 
εἰς τὰς συμμορίας, δεδήλωκεν “Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ Πολυεύ- 
χτου. συμμορῖται δ᾽ εἰσὶν οἵ τῆς αὐτὴς αὐτοῖς (519). μετέχον- 
τες συμμορίας. διῃρέϑησαν δὲ πρῶτον ᾿4ϑηναῖοι κατὰ συμμο- 
ρίας ἐπὶ Ναυσινίκου (510) ἄρχοντος, ὡς Φιλόχορος. 

184. 14. καὶ τριάκοντα μὲν ἡ φυλὴ] Σόλων τοῖς ᾿Αϑηναί- 
οις τοὺς νόμους γράψας εἰς τέτταρα τέλη τὸ πᾶν πλῆϑος αὐ- 

τῶν ἔταξε τῶν κατὰ τὰς οὐσίας τιμημάτων, εἰς πεντακοσιομε- 
δίμνους, εἰς ἱππέας, εἰς ξευγίτας, εἰς ϑῆτας. καὶ τοὺς μὲν 
πεντακοσιομεδίμνους διὰ τὸ γεωργεῖν τοσαῦτα “μέτρα οὕτως 
ὠνόμαζον, καὶ ἤσαν. εὔποροι. οἵ δὲ ἱππεῖς μέχρι τ μέτρων ἐγε- 
ώργουν" ἕχαστος δ᾽ ἔτρεφεν ἵππον" ὅϑεν καὶ τὰς ϑυσίας, ἃς 

αὐτοὶ πέμποιεν ταῖς πομπαῖς, ἐκάλουν ἱππάδας" ἐξῆν δὲ αὐτοῖς 
ἐπί τι, μὲν (510) καὶ κομᾶν. ἦσαν δὲ οἵ ϑῆτες παρ᾽ αὐτοῖς, 
οἷς οὐκ ἐφεῖτο ἄρχειν, ἢ δικάξειν, ἢ ἐκκλησιάξειν, μόνως ἵν᾽ 
ἕκ τε τοῦ δικαστικοῦ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρέφοιντο. 

188. 18. εἶϑ᾽ ὃν ἡ τύχη] περίοδος κατὰ αἰτιατικὴν 
πτῶσιν. ; 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ Ὲ ΠΗΟΡΙΟΒΔΌΝ ΠΙΒΕΒΆΤΑΤΕ. 

191. 16. Μαύσωλος] ἄρχων Καρῶν. ἔφη δὲ αὐτὸν Θεό- 
πομπὸς μηδενὸς ἀπέχεσϑαι πράγματος χρημάτων ἕνεκα. ᾿ 

198, 15. ᾿“ἀρτεμισίω} ᾿“ρτεμισίαι δύο γεγόνασι, Καρικαὶ 
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γένος, καὶ βασιλίδες ἀμφότεραι" ὧν ἡ μὲν ὁ πρώτῃ γέγονε κατὰ 
Περσίδα, δι᾿ ἣν εἶπεν ὁ βασιλεὺς, ὡς οἵἱ ἄνδρες, γυναῖκες γεγό- 
νασιν. αἵ δὲ γυναῖκας ἄνδρες" ἡ δὲ νεωτέρα, ἧς καὶ ὁ ῥήτωρ 
μέμνηται, ϑυγάτηρ μὲν ἦν “Ἑκατόμνου, γυνὴ δὲ καὶ ἀδελφὴ 
ἹΜαυσώλου. ᾿Αρτεμίσιον δὲ ἀκρωτήριον τῆς Εὐβοίας. 

194. 18, προξενῶν (5319) τῶν ἀνδρῶν] σημείωσαι" προ- 
ξενεῖ, μαρτυρεῖ" πρόξενον, προστάται πόλεων καὶ φροντισταὶ 
καὶ ξενίκις ὑποδεχόμενοι. 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΡΒΟ ΜΕΘΑΓΙΟΡΟΉΤΑΝΙΒ. 

906. 6. τὸ Τρικάρανον] φρούριόν ἐστι τῆς ᾿Δφγείας, οὕτω. 
καλούμενον. 1014. σύμμαχον} σημξείωσαν " σύμμαχοί εἰσιν οὗ 

ξαυτοῖς βοηϑοῦντες. ὰ 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΝΜ ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΠΡΟΣ 424ΕΞ4 ΝΩ͂ΡΟΝ. 
ΣΥΝΘΗΚΩ͂Ν. 

211. δὰ τταϊαμι : τινὲς “Ὑπερίδου λέγουσιν εἶναι τὸν λό- 
γον, καὶ οὐχὶ Ζημοσϑένους. 

᾿ς 914. 94. βδελυρεύσεται] σημείωσαι" τὸ βδελυβεύνμα ἀν-. 
σὶ τοῦ ἀκολασταίνει. 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ Ὰ ΟΟΒΟΝΑ. 

225. 1. πρῶτον μὲν} περιβολὴ τὸ προοίμιον τῷ δ ὐεδααος 
σμῷ τῶν ὀνομάτων: τὸ προοίμιον ὡς ἀπολογουμένου ἐξ 
εὐνοίας. λαμβανόμενον. ΑΠυδ: τὸ πρῶτον προοίμιον, εὐκτικόν. 
ἔστι, παὶ κατὰ μερισμὸν εἰσαχϑὲν παρασκευάζει τὴν εὔνοιαν. ᾿ 

226. 18. πολλὰ μὲν οὖν] δεύτερον προοίμιον. 
ΦΟΙ .ε 4: πειράσομαι μὲν οὐν] σημείωσαιν" τοῦ Θεολόγου. 

4. οἶμαι δ᾽ ὑμᾶς } τρίτον προοίμιον. 26. μέλλων δὲ] τοῦτο 
οὐ τοῦ παντὸς λόγου, ἀλλὰ τοῦ κεφαλαίου προοίμιον. μέλλων 
γὰρ εἰσβάλλειν εἰς τὸ κε φάλαιον τὸ, ὅτι οὐ δύσνους, εἰκότως εὖ 
ψοιαν πάλιν αἰτεῖ δοϑῆναι αὐτῷ, ἵνα πείσῃ τοὺς δικαστὰς, ὅτι 
ϑαῤῥεῖ ταύτῃ. 

. 9228. ὅ. εἰ μὲν οὖν]. τοῦτο οὐ προοίμιον, ὥς τινες ἔφα- 
σαν, ἀλλ᾽ ἀντιπίπτοντος ἀναίρεσις" ὃ καὶ ἐν τῷ προοιμίῳ τῷ 
κατὰ ᾿Αριστοκράτους πεποίηκεν. 18. περὶ μὲν ́ δὴ τῶν ἰδίων] 
ἐντεῦϑεν εἰς τὸ δίκαιον εἰσβάλλει κεφάλαιον. ἐν χὑδὴδ 
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990. 1. τετύφωμαι) μαίνομαι" ἀπὸ τοῦ Τυφῶνος, τοῦ δαί- 
μόνος" ἢ ἀπὸ τοῦ τύφεσϑαι καὶ καπνίζεσϑαι, ἐξ οὗ τὸ σκοτί- 
ἕεσϑαι. πομπείας δὲ, [νεγ8. 8.7 τῆς λοιδορίας, διὰ τὸ ἐν ταῖς 
πομπαῖς κωμῳδεῖν ἀλλήλους. 229. 8. τῆς δὲ πομπείας} λοι- 
δορίας, ὕβρεως. 1θ14. ἀνέδην (519}} ,ἀϑρόας τε καὶ σφοδρᾶς. 
5. τὰ μὲν οὖν κατηγοφθημένα] ἐπὶ τὸ ἕτερον μεταβαίνει δίκαιον, 
τὸ τῆς σολιτείας, καὶ εὐθέως αὔξει τὰ ἀδικήματα καὶ μὲ ἐγαλύνει 

τῷ λύγῳ. 10. τῶν μέντοι κατηγοριῶν] μεταληπτικὸν ἀπὸ τοῦ 
παιροῦ. 90. εἰ μὲν εἰσαγγελίας} μεταληπτικὸν ἀπὸ τοῦ τρό- 
που. 24. ἐμὲ δ᾽ " εἴπερ) τὸ σχῆμα ἐπαναστροφή᾽ γίνεται δὲ, 
ὅταν τὸ τέλος τοῦ κώλου ἕτέρου κώλου τις ἀρχὴν ποιήσηται" 
ἔστι δὲ τῶν καλλωπιζόντων. 

280. 7. εἶτα κατηγορεῖ μὲν] μεταληπτικὸν ἀπὰ τοῦ προσ- 
ὦπου. 21. τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου] σημείωσαι " 
τὸ σχῆμα καϑ᾽ ὑποστροφήν. ΑΙπά: τινὲς μὲν τοῦτο πατάστασικμ 
εἶναι βούλονται, οὐκ ὀρϑῶς ἔστι δὲ διήγησις ἀποδεικτικὴ, καὶ 
τύπου μόνου καὶ πλαγιασμοῦ πρὸς κατάστασιν νεύουσα ᾽ οὐ μὴν 
τοῖς πφάγμασι. βούλεται τοίνυν ἀποδεῖξαι, ὅτι αὐτὸς οὐκ ἐγε- 
νόμην αἴτιος τοῦ ποιῆσαι οὔτε τὴν εἰρήνην, οὔτε τὸ μετὰ κοινοῦ 
συνεδρίου γενέσϑαι. ἐκώλυσα. 

981. 8. οἷς γὼρ εὐτυχήκεσαν) σημείωσαι" ἐπίκρισις. 
358..11. ἐπὶ τὴν εἰρήνην; κομματικὸν καὶ διαλεκτικόν, 
984. 14. τὴν ᾿Εργίσκην ] σημείωσαι" ᾿Εργίσκη, ὃ λέγουσι 

νῦν Σεργέντξιν. 
285. 8. ἔννη (510) καὶ νέα 1 ἡ τελευτὴ τοῦ προτέρου μη- 

νὸς καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ὑστέρου. 
286. 8. δωροδόκημα 1 ἐναλλαγὴ τῶν παρισουσῶν συλλαβῶν. 
988. 8. πρυτάνεων καὶ βουλῆς] δικαστήριον φονικόν. 

18. Ῥαμνοῦντα) Ῥαμνουσία Νέμεσις " αὕτη πρῶτον ἀφίδρυτο ἐν 
᾿Δφρφοδίτης σχήματι" διὸ καὶ πλάδον εἶχε᾽ μηλέας" ἱδρύσατο ὁ᾽ 
αὐτὴν ᾿Εφεχϑεὺς, μητέρα ἑαυτοῦ οὖσαν, ὀνομαξομένην δὲ Νέ-. 
μέσιν, καὶ «βασιλεύσασαν ἐν τῷ τύπῳ᾽ τὸ δὲ ἄγαλμα, Φειδίας 
ἐποίησεν, οὗ τὴν ἐπιγραφὴν ἐχαρίσατο ᾿Δγορακρίτῳ, τῷ Παρίῳ, 
ἐρωμένῳ " ὃς καὶ ᾿Ολυμπιάσι τῷ δακτύλῳ τοῦ “ιὸς ἐπέγραψεν 
ἀτάρχης " καλὸς, δ᾽ ἦν οὗτος ᾿Αἀργεῖος, ἐρώμενος αὐτοῦ. 6 ϑυ144. 

οά0. 18. ὅτε γὰρ περιϊὼν] τὸ ὄὀχῆμα τοῦ λύγου νόημά 
ἐστιν ἕν τῇ ἑρμηνείᾳ, πλείοσι κώλοις ἐπεκταϑὲν, καὶ γέγονε πνεῦμα. 
234. εἶ δὲ μὴ ἠσϑάνοντο] ἐργασία" ἕως ὧδε τὸ πρῶτον πνεῦμα, 
εἶτα τὸ δεύτερον. 

941. 11. ἐδωροδόκουν δῶρα ἐλάμβανον. Φ4; μέχρι τού- 
του] τοῦτο λέγεται ἐπαναφορὼ, διὰ τὸ κατὰ συζυγίαν ἐξενεχϑῆ- 
γαν, καὶ λαμπρότητος πλείστης καὶ κάλλους μετέχει, διὰ -τὸ 
πεπονϑύτως λέγειν τὸν δήτορα᾽ πατὰ κῶλον δέ ἐστιν, ὅπερ ἐστὶ 
καὶ παρισώσεως εἶδος" μέχρι, μέχρι» μέχρι. 

249. 10. καὶ περὶ μὲν τῶν} ἕως ὧδε τὰ τρία πνεύματα" 
διὸ καὶ ἐκ τῆς τῶν τριῶν πνευμάτων συνϑέσεως ἀκμὴ γέγονεν 

Τωποδίῖ, Το. 1]. τι: 
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ἐντελὴς ἐκ νοημάτων οὖσα. 48. ὥσπερ ξωλοκρασίαν τινὰ Ἷ ὅτι 
οὗτας ὃ χϑὲς καὶ πρώην ἐκέρασε πρᾶγμα, τήμερόν μου κατα- 
χέει, καὶ ἐμὲ πρᾶξαί φησι τὰ κακῶς αὐτῷ οἰκονομηϑέντα. ἕ ἕτεροι 
δέ φασιν, ὅτι ᾿Αϑήνῃσιν ἔϑος ἣν τοῖς νέοις, εἴποτε παννυχὶς 
εἴη, πιρνάναν κρατῆρας, κἀκ τούτων μεϑύσκεσϑαι" ἕωϑεν δὲ, εἶ 
παραλείποιτο, κατὰ τῶν ἀπαυδησάντων ἐν τῷ πότῳ κατασκιδνά- 
γαι; καλοῦντες τοῦτο, ἑωλοκχρασίαν. ἐγὼ δὲ μᾶλλον νομίζω πε- 
ποιῆσϑαι. τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ ῥήτορος ἀπὸ τῶν ἑώλων, ἃ ἐστιν 

ἀρχαῖα᾽ ὅτι πράγματα ἀρχαῖα συγκεράσας κατηγορεῖ ὁ Αἰσχίνης, 
ἐσ Ἠαγροοτγδξομο. 

.948. 1. μίσϑωτος] σημείωσαι, ὅτι φασὶ τὸν “4Δημοσϑένην 
μίσϑωτος ἀναγνῶναι" τῶν δὲ δικαστῶν μισϑωτὸς εἰπόντων, -ἐπὶ 
διορϑώσει δῆϑεν τοῦ λόγου, εὐϑὺς δράξασϑαι τὸν δήβοσϑέ. 
᾿Ψ" τῆς τούτων φωνῆς, καὶ φησίν" εἶ ἀκούεις, ἃ λέγουσιν; 
9. βούλομαι τοίνυν ἤδη. καὶ περὶ τῆς γραφῆς αὐτῆς] διττῶς 
διεῖλε φὸ ᾿δίδανον “ταὶ «δὸ μὲν ἐν τῇ ἀναιρέσει τῶν ἀδικημάτων, 
ἔνϑα ἐστὴν, ἀντεγκαλεῖ τῷ ἀντιδίκῳ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῇ ϑέσει 
τῶν εὐεργετημότων [πἰς Ῥ. αὐαῖς τ} καὶ τῶν πραξεῶν, 

.. 3244. 2. ἐν Πνυπὶ] ὄνομα τόπου. Απαά: πνὺξ ἐκκλησία " 
παρὰ τὴν τῶν λίϑων πυκνότητα, ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦσϑαι τοὺς 
ἄνδρας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. ὅδ. ἃ μὲν διώκει] ἀρχὴ τοῦ ἕτέρου 
μέρους τοῦ δικαίου. 

245. 1. ἃ μὲν οὖν σημείωσαι" σχῆμα κατὰ ἀποσιώπησιν. 
Ὁ}. πότερον αὐτὴν ἐχρῆν] σχῆμα κατὰ ἀποστροφήν. 

οά48. 8. Πυδναν]ῇ Πύδνα, τὸ νῦν Κίτρος. τιά, Ποτί- 

δαιαν]. Ποτίδαια, ἡ νῦν Βέῤῥοια. 11. ἀλλ᾿ ὁ τὴν] πνεῦμα. 
25: τὴν Μυσῶν λείαν] παροιμία" τάττεται, δὲ ἐπὶ τῶν μά- 
τήν καὶ ἀναιτίως ἀπολλυμένων, λαβοῦσα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν 
καταδρομῶν τῶν ἀστυγειτόνων τὲ καὶ λῃστῶν τῆς Μυσίας κατὰ 
τὴν τοῦ Τελέφου τοῦ βασιλέως ἀποδημίαν. Μυσῶν λεία ἐπὶ 
τῶν κακῶς διαρπαξομένων " οἵ γὰρ πὲρίοικοι πατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
χρόνον τοὺς Μυσοὺς ἐληΐζοντο. ε ϑυ]άα. 

949. 18. προσήγγειλαν] προσήγγειλαν ἀντὶ τοῦ ἤδη ΡῈ 
γειλαν. 

260. 15. ᾿Αναφλύστιον] δῆμος ᾿Δειτικῆς τῆς ᾿Αντιοχίδος᾿ 
ἔνιοι δ᾽ ἀπὸ πόλεως. 

Οὔ. δι εἰῤ ᾿Εφετρίαν} τύπος τῆς Εὐβοίας. 25. πρού- 
ξένεις] σημείωσαι" ἀντὶ τοῦ πφοεστάτευες. ςΑ: 

955. 1. τίς ἠν ὃ βοηϑήσας] περὶ τοῦ ξαυτὸν ἐρωτᾷ. 
259. 10. περὶ ᾿δερωπὸν] ᾿βιρωπὸς χώρα, καὶ ᾿ξρωπία" 

γίνεται. δὲ ἐκ τοῦ ᾽ῶρος, ὃ σημαίνει ὄνομα κύριον, καὶ τοῦ 
ὧν, ὠπὸς, τοῦ σημαίνοντος τὸν ὀφθαλμὸν, γίνεται ᾽ϑρωπός" 
( 510) ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ τόπῳ οἵ τοῦ Ἄρου ὦπες ἀπεβλήϑησαν. 
ὃ “δὲ “4ημοσϑένης ἐπεϑύμησε θητορικὴς, Καλλίστρατον ϑεισά- 
μενος τὸν ῥήτορα ὑπὲρ. ᾿Βιρωπίων Ἰκοννμν-. Οομῖ. ϑιυιάδπι. » 

γὼ πωκὶ 
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261. ὅ. συντελεῖς] συντελής" ὅτε οἵ τριηραρχοῦντες μιᾶς 
νεὼς ἅμα ἐπεμελοῦντο, συντελεῖς ἐλέγοντο" συντελεῖς οὖν οὗ 

συνδαπανῶντες καὶ συνεισφέροντες" τὸ δὲ πρᾶγμα συντέλεια 
καλεῖται, καὶ ὁ συντελὴς, χοήσιμος. Παρ. ϑιι4. 

264. 10. ἐπὶ τῷ ϑεωρικ(]} ϑεωρικὸν καὶ ϑεωρική" ᾿Αϑή- 
νῃσιν ἦν χρήματα κοινὰ, ἃ ϑεωρικὰ ἐκαλεῖτο, διδόμενα. τοῖς 
᾿Αϑηναίοις εἰς διανομήν" σιροήχϑη δὲ οὕτως" τὸ παλαιὸν ὄχλου 
γενομένου ἐν τοῖς ϑεάτροις, καὶ τῶν ξένων τὰς ϑέας προκατα- 
λαμβανόντων, διεδίδοτο τοῖς πολίταις τὸ ϑεωρικὸν, ὕπερ, ἦσαν 
δύο ὀβολοὶ ̓  ἵνα τοῦτο λαμβάνοντες οἱ πολῖται διδῶσιν αὐτὸ τῇ 
πόλει μισϑὸν τῆς ϑέας. ὁ τοίνυν ἐπιμελούμενος. τῶν χρημάτων 
τούτων ἄρχων ἐλέγετο τῶν ϑεωρικῶν. ἣν δὲ παὶ ἄλλα ϑεωρικὰ, 
ἃ διενέμετο ἐν ταῖς ξορταῖς πόλις ἐν ταῖς λεγομέναις Διονυ- 
σείαις ϑεωρίαις, ἀ ἰγώνων τελουμένων φιλοτίμων, συνέβαινε τινὰς 
τῶν πολιτῶν εἰς ὕβρεις καὶ τραύματα διαφέρεσϑαι᾽" ἔδοξεν οὖν 
τῷ δήμῳ μηκέτι προῖκα ϑεωρεῖν, ἐχμισϑοῦν δὲ ταῖς ϑέαις τοὺς 
τύπους" πλεονεχτουμένων δὲ τῶν πενήτων τοῖς πλουσίοις πλείο- 
νος τιμῆς τοῦτο γίνεσϑαι ἐψηφίσαντο, ἐπὶ «δραχμῇ, καὶ μόνον 

εἶναι τὸ τίμημα, ϑεωρικὸν αὐτῇ ϑέντες ὄνομα; καὶ τὸν ἐπὶ 
τούτῳ “ἐφεστηκότα ϑεωρικὴν ἀρχὴν ἔλεγον ἄρχειν" ἀπὸ τούτου 
καὶ τὰ λοιπὰ, ὅσα ἐλάμβανον ἈΘΉΒΡΟΑ ΌΡΗΝΣ εἴφηται. 
ϑΌρΡΡ]6 6 ϑυιάα. 

266. 8. εἶτα παρὼν] σημείωσαι" ἀπὸ τοῦ καιροῦ τὸ ἐπι- 
χείρημα. 9. οἱ λογισταὶ] λογισταὶ, κριταὶ, δοκιμασταὶ, οἵ 
μεϑοδικοὶ καὶ περίψηφοι" καὶ λογιστήρια. ἀρχὴ δέ τις παρ᾽ 
᾿Αϑηναίοις οὗ λογισταί" εἰσὶ δὲ τὸν ἀριϑμὸν δέκα, οἱ τὰς εὖ- 
ϑύνας τῶν διῳκημένων. ἐκλογίζονται ἐν ἡ ἡμέραις τριάκοντα, ὅταν 
τὰς ἀρχὰς ἀπόϑωνται οἵ ἄρχοντες. λογιστήρια δέ ἐστι τὰ τῶν λογε- 

. στῶν ἀρχεῖα, ὡς 4είναρχος καὶ ᾿Ανδοκίδης δηλοῦσιν. 10. ὑπεύ- 
ϑυνος]} ὑπεύϑυνος, ὃ μήπω λογισμοὺς παρεσχηκὼς μηδὲ εὐϑύ- 
νας τῆς ἀρχῆς ἧς ἐπιστεύϑη. 

267. ὅ. τὸ λαβεῖν οὖν] καϑ᾽ ὅλον κῶλον παρίσωσις. 1. ὃ 
δὲ παμπόνηρος] τὸ κόμμα ἔγκλημα. ᾿ς 

268. 8. ἐλλεβορίξεις] ἐλλέβορον εἶδος βοτάνης, τὸ παρὸ 
τοῖς ἰατροῖς. καρπὶν λεγόμενον᾽ καὶ ἐλλεβοριᾶν, τὸ ἐλλεβόρου 
δεῖσϑαι" καὶ ἐλλεβορίζω αἰτιφτικῇ. ϑυϊάαβ. 18. ὥσπερ, ἐξ ἁμά- 
ξης}] ἡ λεγομένη ἑορτὴ παρὰ ᾿Αϑηναίοις. “ήναια, ἐν ἡ ἡγωνέ- 
ζοντο οἵ ποιηταὶ, συγγράφοντές τινα ἄσματα τοῦ γελασϑῆναι 
χάριν" ἐφ᾽ ἁμαξῶν γὰρ οἵ ἄδοντες καϑήμενοι, ἔλεγόν τε παὶ 
δον τὰ ποιήματα. λέγεται καὶ ληναΐτης χορὸς ὁ τῶν “ηναίων. 
14. καίτοι καὶ τοῦτο] διαφορὰ λοιδορίας καὶ κατηγορίας. ϑυ1445, 
95. πομπεύειν] ἀντὶ τοῦ λοιδορεῖν. 

269. 6. τῇ πόλει δ᾽ ἢ πλέον] ἀπὸ τοῦ λαβεῖν με, φησὶ, 
τὸν στέφανον, ὃ δημοσίᾳ ἐπράχϑη, ἀνάγκη τῇ πόλει δύξης με- 
τεῖναι ἢ πλέον ἢ ἔλαττον, τουτέστιν ἢ μέρος τῆς δόξης. ̓ τ καὶ 
τὸ ὅλον. ; 

11 



00 ΒΟΗΟΤΙΑ ΑὉ ΘΕΜΟΒΊΤΗΕΝΕΝ 

Ω70. 8. πρὸς τῷ Θησξίῳ τῷ “τεμένει τοῦ Θησέωξ. Ἰρ|, 
χοίνικας. παχείας ἢ χοίνικας καλεῖ τὰς πέδας" τὸ δὲ ξύλον ἢ 
πρὸς τὸ ἐπερείδεσϑαι. τὸν Τρύμην ἐν τῷ βαδίξειν καὶ ἐπαϑὰ- 
παύεσθαι, ἢ πρὸς τὸ δύνασθαι συνάπτειν τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

10. ἐν τῷ Κλισίῳ Ἱ Κλίσιον ὄνομα τύπου. 
971. 6. τὸν ἀποψηφισϑέντα ἢ εἴ τις ξένος ἔδοξεν εἶναι, 

καὶ οὐ πολίτης, τοῦτον ἐν ταῖς διαψηφίσεσι τῶν δήμων ἀπε- 
ψηφίζοντο οἵ δημόται, καὶ ἐλέγετο ἀπεψηφισμένος" εἶτα εἰσή- 
γετο εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ἐκρίνετο ξενίας, καὶ εἰ μὲν ξά- 
λω; ἐπιπράσκετο ὡς ξένος, εἰ δὲ ἐκράτει, ἀνελαμβάνετο εἰς 
τὴν πολιτείαν. ϑιιάα8. 11, καὶ ταῦτα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ φέρου- 
σα] ἤτοι ὅτι ἐκεῖϑεν λαμβάνουσα τὰς ψήφους οὕτως ἐδίδου, 
ἢ ὅτι τὰς χεῖρας ἐπιϑεῖσα τῷ βωμῷ καὶ ϑύουσα μετετίϑει τὰς 
αεῖρας ἐπὶ τὰς ψήφους, ὡς ̓ μηδὲν πρὸς ἔχϑραν, ἀλλὰ δικαίως 
ψηφίξεσϑαι. 

276. Ὁ: διετεινάμην 1 διὰ συντόνου σπουδῆς ᾿ἀπηρνούμην. 
4.1: ᾿Δμφίσσῃ] πόλις τῆς “οκρίδος. 1014. εἰς ᾿Ελάτειαν] μεγίστη 
πόλις τῆς Φωκίδος. 

276. 19. περὶ τὴν πυλαίαν ταραχὴν ] πύλαι, καὶ πυλαία, 
καὶ πυλαγόραι. πύλαι μὲν καλοῦνται αἵ , Θερμοπύλαι" ἐκλήϑη- 
σαν δὲ οὕτως διὰ. τὸ στενὴν εἶναν ταύτην τὴν εἴσοδον “ἀπὸ 
Θεσσαλίας εἰς τὴν Φωκίδα πορευομένοις. πυλαία δ᾽ ἐκαλεῖτο ἡ 
εἰς τὰς πύλας σύνοδος τῶν -ἠμφικτυόνων. ἐπέμποντο δὲ καὶ ἐκ 

τῶν πόλιων τῶν μετεχουσῶν τῆς ᾿Αμφικτυονίας τινὲς, οἵτινες 
᾿ ἐκαλοῦντο πυλαγόφαι. ϑυϊἀα5 ΤΙ 10: .32. ἱερομνημύ- 
νῶν} ἱερομνήμονες, οὗ εἰς τὴν πυλαίαν ἐκπεμπόμενον γραμμα- 
τεῖς, 4) οἱ πεμπύμενον εἰς τὸ τῶν ᾿Δμφικτυόνων. συνέδριον ἐξ 
ἑκάστης πόλεως τῶν τοῦ συνεδρίου μὲ ἐτεχουσῶν οὕτω) καλοῦνται. 

Υθ. δ. ἡ Κιῤῥαία χώρα] ὄνομα πόλεως. 8. τοὺς ἕερο- 
μνήμονας οἵ πεμπόμενον εἰς τὸ τῶν ᾿Δμφικτυόνων συνέδριον, 
ὡς κύριοι τῶν ψήφων: 25. ὁ Κόττυφος] βρουνήνιϑανῖῆν 
Θετταλῶν, ὑπὲρ Φιλίππου πάντα πράττων. 

278. γει. πυλαίας  πυλαία ἡ μέση τοῦ ἥπατος εὐφυχωρία 
παρὰ τοῖς ϑύταις. 

, 380. 8. τοῖς “δημιουργοῖς 1 δημιουργὸς, χειροτέχνης; ὃ τὰ 
μὴ ὄντα ποιῶν, οἵ περαμεῖς, οἷ σπευσποιοί. δημιουργοὺς ἐκᾶ- 
λουν καὶ τὰς νῦν λεγομένας ὑπονυμφίδας, τουτέστι; τὴν παξεὲ- 
στώσαν τῇ νύμφῃ γυναῖκα. κοινώς δὲ ἔλεγον δημιουργοὺς 
τοὺς τὼ δημόσια ἐργαζομένους; ποτὲ δὲ καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας. 
᾿Δριστοφάνης ἐν Εἰφήνῃ" καὶ δημιουργιμῶς, ἀντὶ τοῦ τεκτονι- 

κῶς" δημιουργοὶ γὰρ οἱ τέκτονες. ὅτι οἱ παλαϊίοὶ δημεσυργὸὶ 
συμμεμυχότας τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐποίουν, ὁ νὰ Δαίδαλος, ἀνεπέ- 
τὰσε, καὶ τοὺς πόδας διέστησεν. ϑυϊάαδ,: . 

581. 80. ὦ κίναδος 1 ϑηρίον; ἡ ἀλώρηδι Ἰνν ἐρίρε ἀνῇ 
288. 920. τὰς ἀνοχὰς } ἀνυχὴ, ἡ ὑπομονή-᾿ ἢ Κε τὩν 
584. 91. ὡς τοὺς πρύτάνεις ἢ πρυτάνεις, τὸ εν δέξώδρ, μέ- 
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ρος τῆς βουλῆς τῶν πεντοπουσίων. πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ μιᾶς 
φυλῆς, οἵ διοικοῦντες ἅπαντα, τὰ ὑπὸ τῆς βουλῆς πραττόμενα. 
ἐπρυτάνευον δὲ ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις αἵ δέκα φυλαὶ κλήρω λὲ- 
χοῦσαι, ὡς καὶ «Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφῶντος. ϑυϊάαε, 

286. 9. φίλων Φιλίππῳ παρίσωσις κατὰ τὴν ἀρχήν. 
988. 17. βόταλον ὃ βάταλος αὐλητής τις ὦν᾽ ὁ δὲ Κρεσ 

φόντης [νογ5. 19.!} “Ἡρακλέους υἷός. ΑΠαά: βάταλος, ἀντὶ 
τοῦ βδελυρὸς, αἰσχρός" οὕτως ἐκλήϑη ὁ “ημοσϑένης νέος 
ὧν, ὡς γυναικώδης, γηράσας δὲ ἀργᾶς ἀπὸ ὄφεως οὕτω κα- 
λουμένου. 

900. 44, τότε τοίνυν τὰ μὲν 1 σημείωσαις ζήτει τὸν 'άπια. 
νὸν λέγοντα τὸ ἐναντίον. 

2908. 24. ἐπεὶ πρός γε τοῦτον] σημείωσαι" σχῆμα ὃι- 
λήμματον. 

294. 18. πολιτεύῃ ] σημείωσαι" ἴδιον βασκανίας. - 21. 
ὥσπερ τὰ δήγματα } σημείωσαι" τὸ σχῆμα πάρισον κατὰ ἀν- 
τιστροφήν. 

296. 9. τὸν δ᾽ ὑπακούειν } περὶ Κυρσίλου. 
00, 8. καϑ'᾽ ὑμῶν} καϑ' ὑμῶν, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ ὑμῶν. ὁ δὲ 

Ὅμηρος. τοὐναντίον τὸ ὑπὲρ ἀντὶ τῆς κατά" ὅϑ᾽ ὑπὲρ σέϑεν 
αἴσγε᾽ ἀκούω. 1. καὶ ἔγωγε ἡδέως ἂν σημείωσαι". σχῆμα 
διλήμματον. 

801. 19. «Κέφαλος πρὸ “ημοσϑένους ἦν. 
804. 7. ἡ γὰρ ἐμὴ πολιτεία] κατὰ κῶλον ἐπαναφορά. 
807. 1. τί γὰρ νῦν λέγεις} διαφορεῖται ἡ ἀνάγνωσις" ἄλ- 

ς γὰρ ἀναγινύσκεται στιγμῆς ἐν τῷ λέγεις μεσιτευούσης, καὶ 
ἄλλος ἐν μόνῳ τῷ πράττειν τιϑεμένης. 25. κίναδος "ἢ πᾶν 
μὲν ϑηρίον κίναδος ἀξιοῦσι καλεῖσϑαι, ἰδίως δὲ τὴν ἀλώπεκα. 
κακοῦργος, ὡς ἀλώπηξ ἰδίως δέ φασιν, τοὺς Σικελιώτας. τὴν 
ἀλώπεκα κινάδιον καλεῖν. ΑΠμα: περιβολὴν ἐποίησεν ἔξωϑεν 
προσλαβών᾽ γένος μέν ἐστιν ὁ συκοφάντης, εἶδος δὲ τοῦτο δὲ 
φύσει κίναδος τἀνθρώπιον. 98. αὐτοτραγικὸς πίϑηπος ] πα- 
ροιμία τραγικὸς πίϑηκος. τάττεται ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν σεμνυ- 
γνομένων. φάσκειν δ᾽, ὡς ὑποκρίνεται τοῖς ποιηταῖς τῶν τρα- 
γῳδιών. «ἔτι καὶ πίϑηκον προσηγύρευσεν, ἤτοι ὅτι βραχὺς ὧν 
τῷ σώματι εἰσήει εἰς τὴν σκηνὴν » ἢ ὅτι ὁ πίϑηκος μιμηλὸν 
ξῶόν ἐστιν, εἰς τοῦτο ἐπέσκωψε τὸν Αἰσχίνην, δὰ ἀνθρώπους 
ὑποκρινομένους τραγῳδίαν μιμούμενον. τραγικὸν δὲ πάϑος σὲμ- 
φορᾶς μεστὸν, καὶ τραγικώτερος, ἀντὶ τοῦ ἀξιοπιστύτερος, ἢ 
ἀτυχέστερος. σημείωσαι δὲ, ὅτι οἵ ἑπτὰ τραγικοὶ Πλειὰς ἐπε- 
πλήϑησαν. ϑιμάα5. 

510. Ω. σιτώνην] τὸν προεστῶτα τοῦ δημοσίου σίτου. 
25. οὐχ ὃ τὸν δῆμον] κατὰ κῶλον ἀσομρφορόῃι, αἱξ. φυγεὶν 
εὐθυνϑῆναι. ᾿ 

511. 1. φυγὼν κατηγορηϑείς. 
819. 16. νεβρίζων] νεβρίζων, ὁ διασπῶν τοὺς νεβροὺς 
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κατά τινὰ λύγον ἄῤῥητον: οἵ μὲν ὡς τοῦ τελοῦντος νεβρίδα. 
ἐνειμένου καὶ τοὺς, τελουμένους διαζωννύντος: 58. τοὺς κα-» 
λοὺς ϑιάσους } τὸ ,ἀϑροιζόμενον πλῆϑος ἐπὶ τελετῇ καὶ τιμῇ. 
τῶν ϑεῶν. 96. εὐοῖ σαβοῖ] βακχικόν τι ἐπίφϑεγμα κατὰ τὴν. 
Φρυγῶν διάλεκτον, ἵνα οὕτως ἔχῃ εὐ οἵ μύσται. ἀπὸ τούτου 
μέντοι μαὶ ὁ Σεβάξιος Διόνυσος. 97. ὝΤης ἄττης 1 ὃ φέρων 
τὰς κοίτας. (51..}) με. λικνοφόρος παρὰ φύλαξι τιμώμενος. 

814. 1. ἔνϑρυπτα καὶ στρεπτοὺς} εἰς σκάφην ἄρτους δια-᾿ 
ϑρύψαντες, καὶ φακὴῆν ἐπισκεδάσαντες. τω, 7. τοῖς ἀρχι-᾿ 
δίοις 1 λέγει ἘΟΙ, χωρτοφύλαξιν. ' ᾿ 

815. 6. εἶτ᾽ ἐρώτησον τουτουσὶ ] σημείωσαι" σχῆμα τὸ ἀν- 
τίϑετον. ΑΙπιά: ἀντίϑετόν. ἐστι σχῆμα τὸ διπλασιάζον πάντα 
τὸν ὑπολείμενον ἐρύπον, εἴ τις τοῦ κατὰ φύσιν ζητουμένου 
ἐναντίον λαμβάνων καταβαίνειν εἰς τὸ ὑποκείμενον" καὶ τοῦτο᾽ 
μέν ἐστι τῆς λέξεως, ὅπερ καὶ χαϑ᾽ ὑπύϑέσιν λέγεται." τοῦτο. 
δὲ τὸ ἀντίϑετόν. ἔστι σχῆμα τῆς διανοίας, διανοήματι διανύημα᾽ 
ἀντικείμενον. 11. ἐσύριττον] φωνὴ ἄσημος. 26. τριταγωνιστὴν 1᾿ 
τριταγωνιστὴν͵ αὐτόν φησὶν, ὡς ἀδοπιμώτατον τῶν ,ὑποκριτῶν, ἐν 
τρίτῃ τάξει κατἀριϑμῶν ἀπὸ Σοφοκλέους, ὃς πρῶτος ἐχρήσατο. 
ἐρισὶν ὑποκριταῖς καὶ τῷ καλουμένῳ ἘΟΙ Ον ΘΙ, Θ61488. 

8519. 9. φωνασκίας φωνῆς ἜΡΜΟ χαὶ μεναι φΘυΑ, 
26. καίτοι τίς πολύπτωτον. 

521. 16. παιωνίξειν (510}] εὔχεσϑαι καὶ τοῖς Αια χάριν 
ὁμολογεῖν. παιὼν γὼρ ὕμνος χαριστήριος. ' 

5238. 4. πολλοῦ γε καὶ δεῖ] ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως: 97. 
τίς γὰρ συμμαχία ] πολ ὑπτῶώτον. 

᾿ 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜΘΕ ΕΔΠ.5Ὼλ Νά λονν ὦ 

841. «ὦ εἰ]: ἢ ὑπόϑεσις τοῦ λόγου στοχαστική᾽ οὐ 
γὰρ συντρέχει τοῖς ἐγκαλουμένοις “Αἰσχίνης, ἀλλ᾽ ἀρνεῖται σπαν- 
τάπασιν τὸ δ᾽ εἶδος οἱ μὲν ἁπλοῦν νενονίκασιν, ὕλης πολλῆς. 
ὡς ἐν ἀληϑείαις συνδραμούσης ᾿ οἵ δὲ συγκατασπευαζόμενον,. 
δύο λαβόντες ἐγκλήματα, τὸ κατὰ Φωκέας καὶ Θράκην" Μέ. 
νανδρος δὲ ἐμπίπτοντά φησιν. εἴληπται δὲ ἐκ διαβολῆς. τὸ 
προοίμιον" δι᾿ ὧν γὰρ αὐτὸν δεδιότα ποιεῖ καὶ δεύμενον, διὰ, 
τούτων δείκνυσιν, οὐ πάνυ τοῖς δικαίοις τεϑαῤῥηκύτα, καὶ ἅμα 
συγκρουστικὸν ἂν εἴη τὸ νόημα. 2. γέγονε! ἐκ τοῦ κατῆγο- 
ροῦντος. Υ. μήτε, ἄνδρα᾽ ποιεῖσϑαι ] πρὸς τὸν Εὔβουλον 'ἀπο- 
τείνεται, πολέμιον ὄντι αὐτῷ 10. τῶν παρακλήτων τῶν ἐπ᾿ 
παρακλήσεως, οὐ διὰ τὸ δίκαιον παραγενομένων. 12. κυρίας} 
ὄνομα ἐκκλησίας, ὅτε ἀπεψήφιζον τῆς ἀρχῆς τοὺς ἀδικοῦντας. 
18. τοὺς μὲν οὖν ἄλλους 1 δεύτερον. προοίμιον ἐκ διαβολῆς καὶ 
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αὐτό. 16. τὴν ἀειλογίαν 1 τὸ ἀεὶ λόγον ἐθέλειν τῶν πραττο-͵ 
μένων διδόναι, διὰ τὸ μηδὲν αὐτοῖς τῶν φαύλων συνειδέναι. 

842... 9.. τὸ μὲν οὖν ἐξελέγξειν ((5310}} τρίτον προοίμιον, 
μεταληπτικοῦ περιέχον λύσιν. 8. ὑπειληφὼς } ἀντὶ τοῦ πι-, 
στεύων. . 11. ὡς δή μον δοκεῖτ᾽ ἂν 1 τοῦτο τὸ νύημα. ἐπε- 
σφραγίξεται μὲν τὰ προειρημένα, καὶ τῶν μελλόντων κατάρχε-. 
ται, ἅπτεται δὲ ἤδη λοιπὸν τῆς προκατασκευῆς. 45, πρῶτον͵ 
μὲν τοίνυν ] ἡ προκατασχευὴ μετὰ τὸ προοίμιον εὐθὺς πρὸ τὴς 
διηγήσεως. περὶ τῶν κεφαλαίων τῆς κατασκευῆς. (. περὶ ὧν 
ἀπήγγειλε. β. περὶ ὧν ἔπεισε. γ. περὶ ὧν προσετάξατε αὐτῷ. 
ὃ, περὶ χρόνων. ε: περὶ τοῦ ἀδωφοδοχήτως, ἢ διὰ ταῦτα πε- 
πρᾶχϑαι. 

844... 1. ἵν᾽ εἰδῆτε} τὸ πέμπτον ἐν τῇ προκατασπευῇ κε- 
φάλαιον τεϑειμένον πρῶτον διαπεραίνει., τὰς τῶν ἐπιχειρήσεων 

' προσάγων δυνάμεις. 8. ἔστι τοίνυν οὗτος. ὁ πρῶτος ᾿ἡϑηναί- 
ων ] ἡ κατάστασις" ἔστι δὲ διμερὴς,, καὶ τὸ μὲν πρῶτον μέρος 
αὐτὴς περιεκτικόν ἐστι τῆς δωροδοχίας; τὸ δὲ δεύτερον περιε- 
χτιπὸν τοῦ κατὸ Φωκέας ἐγκλήματος. Φ4. οὐχ ὡς τῶν (84 
1ιὰθο. ὁπ. νουρὰ βουῖρίαμι εδί. μος βοβο]ίου. ἱπ Βαν.}] ἐγκα- 
τάσκευος διήγησις, ὡς ταῖς αἰτίαις κατασκευαζομένη διότυ 
ἐστὶ σύντομος καὶ πολιτική. 26. διὰ γὰρ τοὺς προειρημένους 
λύγους} συγγνώμη τῆς χειροτονίας Αἰσχίνου. 

846. 24. καὶ συνηγύφει ἐκείνῳ 1 καϑ᾿ ἑτέρας διανοίας ἐξε- 
τάζει κατηγόρου τὰ ϑήματα. 

846. 1. καὶ ταῦτα ὃ σχέτλιος 1 εὐκαίρως ἐπιφύεται κατ᾽ 
αὐτοῦ μετὰ τὴν δείνωσιν. αἱϊ. ἐπειδὴ δὲ ἧκεν ἡ ἐκηλησία } 
ἔνϑα ἀποδείκνυσι τῆς προχατασκευὴς τὸ πράξουν, δεύτερον κε- 
φάλαιον, δεύτερον τιϑείς" οὐ γὰρ τῇ τάξει ἐχρήσατο τῆς 

ἐπαγγελίας, τὴν τάξιν συγχέας τῶν κεφαλαίων τὴς προκατα- 
σκευῆς, οὐχ, ὡς ἐπηγγείλατο, κατασκευάζει, ἀλλὰ τῆς ἐπαγγε- 

λίας τὸ πέμπτον τίϑησι πρῶτον, τὸ δὲ δεύτερον τίϑησι δεύτε- 
ρον" κατασχευάξει δὲ μόνον τὸ δεύτερον νῦν. 

848. 16. καὶ νὴ τοὺς ϑεοὺς} ϑεραπεία τῆς ἐπιτιμήσεως. 
849. 16. προβεβλημένη] εὐλαβῶς ἔχουσα͵ καὶ φυλαττομένη. 

25. βούλομαι δὲ] πῶς, στοχαστικῆς. οὔσης τῆς ζητήσεως, οὔτε 
ἐλέγχων ἀπαιτήσει κέχρηται, οὔτε μὴν βουλήσει πρὸ τῆς δυνά- 
μεῶς; λύσις, ὅτι γνώμης ἐστὶ στοχασμύς. ΡΘη. δεῖ δὲ μηδένα 
ὑμῶν] ἔστιν οὖν τῆς ἀντιϑέσεως ἡ δύναμις ἐ ἐν τούτοις κατὰ ἀναί- 
θεσιν εἰσηγμένη " ἐνταῦϑα γὰρ τῆς βουλήσεως μύνης ἡ ἐβέπρο 
σις καὶ τῶν τεκμηρίων. 

8560. 17. δὸς δέ μον τὸ προβούλευμα μετέβη πάλιν ἐπὶ 
τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι φέλονς" ἄρχεται δὲ ἐκ τοῦ μεταληπτικοῦ 
17. ἐπαγγελίαν πρόσταξιν, ἢ αἴτησιν. 

861. 2. ἐνταῦϑ᾽ οὔτ᾽ ἔπαινος] περὶ ὧν ἀπήγγειλεν" ἢ 
τῆς προκατασκευῆς ἐστε πρῶτον κεφάλαιον, τρίτον δὲ τῆς “α- 
τασκενῆς χαὶ ἀποδείξεως. Ῥει. τὸ προβούλευμα } προβούλευ- 
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μά ἐστί τὸ ὑπὸ τῆς βουλῆς Ψηνβδέεν πρὶν εἰς τὸν μον ΑΙΝΝι, 
ενεχϑῆναι. γ δ ἄΐ 

852. ὅ. ἐπικεκηρυχέναι ἢ ὁπότε βούλοιτο ἡ πόλις, ἢ ἄφ- 
χῶν, ἀναιρεθῆναί, τίνα τῶν μὴ ὄντων ὕφ᾽ [ῥρτο ὑφ᾽ ἐδὲ ἴπ 
Τμοββίιβίαπο ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐκήρυττον [1μ658. ἐκήρυττε } δώσειν 
χοήματα, εἶ τις αὐτὸν ἀνέλοι, τύσα καὶ τύσα. 10. καὶ μετὰ 
ταῦτα 1 τὸ χρῶμα’ ἑκάστου γὰρ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι πόλου 
ἀποδοτέον χρῶμα. 17. τοὺς ἼἌλεις (519}} πολίτας, ̓  

8553, 18. ᾿Δλεῖς 1 “Αλις, πόλις, καὶ "«Ἅλεις (516), δδ πο- 
λῖται. 

854. υἱ]ῖ. ἐσπαϑᾶτο ἢ ἀντὶ τοῦ συνετίϑετο" μούα φορῶ 
ἀπὸ τῆς τῶν ὑφαντῶν σπάϑης. : 

856. αἱ. καίτον καὶ ἐπιστολὰς } ἕ ἕτερον μεταστατικόν. 
557. 7. ἀλλ᾽ ἵνα, ἃ ἐβούλεσϑε] ἄλλη λύσις μεταστατιπή. 
8568. 14. διόπερ ταῦτα πάντα 1 ἐκ τῆς ἐργασίας. τῶν λύ-. 

σεῶν ἀντιπίπτον πάλιν ἀνέκυψεν" οὐκοῦν ὁ δῆμος αἴτιος, τὸ 
Φιλοκράτους κυρώσας ψήφισμα᾽ τούτου ἡ λύσις" τοῦτο τοίνυν, 
οὐδέποτ᾽ ἂν ᾧ μεῖς ὑπεμείνατε ὕστερον προσγράψαι, 

89. 5, ἵνα δὲ εἰδῆτε σαφῶς] εἶδος ἐλέγχων καὶ ἀπόδει- 
ἕξις τοῦ διὰ τὸν Αἰσχίνην δωμξὰς ἀπολωλέναι. 6. ᾿Ελάφὴβι:" 
λιῶνος 1 4εκεμβοίου. ς 

860. 26. ἀκούετε ἕτερον μεταστατικὸν ἐν ἐπιλόγῳ" 'Θη- 
βαίοις ἑαυτοὺς ἐπίστευσαν οἵ Φωκεῖς ἐνέδοσαν, Θετταλοῖς. ἐπί- 
στευσαν, πρὸς “οκροὺς ἐσπείσαντο" ἀνήρηκε τοίνυν ἅπαντα 
τὰ μεταστατικὼ, εἰπὼν, πρὸς Φίλιππον. αὐτοῖς γεγενῆσϑαυ. τὰς. 
συνθήκας, ἵνα παντοχόϑεν ἀφέλῃ ταύτην τὴν συγ ὥώνην. τοῦ 
Αἰσχίνου, καϑαρῶς ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλϑεῖν. ἀφέλῃ ταύτην. ᾿βἱὶς 6816- 
Υἴι8, 650 1Π Β0Π6 415 τηοἷ8 Θχχάνοσαπι ἀφέλητ᾽ αὐτῶ, 1014. ἴῃ ἔ-- 

: : ἐχϑεῖν 680 ἴῃ βομβάϊβ πποῖβ ἐλϑὼν, ᾿ “ 
861. 10. τούτων, ὦ ἄνδρες ᾿Ἵϑηναῖοι] ἐ ἐν τούτοις ἐπιλογί- 

ἕξετανι ἅμα καὶ ἀγωνίζεται" ἐπίλογος γὰρ αὔξει τὰς συμφορὰς» 
ἐπαγωνίξεται δὲ, πάντα , ἀφεὶς λέγειν τὰ ἐγπλήματα, αὔξει δὲ τὸ 
πάθος τῇ δεινότητι" ἡ δείνωσις “δὲ ἐκ τῆς συγκρίσεως" αἱ γὰρ 
συγκρίσεις εἰσὶ τῶν αὐξήσεων᾽ αὖ ἤξομεν δὲ οὐ τὰ ἀγαϑὰ μύνον, 
αλλὰ καὶ τὰ ἐναντία " εἶϑ᾽ : ἵνα ὄγκον ἡ δείνωσις λάβῃ, ἐμέρισε 
τὸν λόγον εἰς ἐνεστῶτα καὶ παρφῳχημένον, καὶ τὰ πρόμον “εἰς 
πηλιμότητα καὶ ποιότητα ᾿ καὶ δεινότερα εἰπὼν καὶ 
ἕονα. ἵνα δὲ μὴ ψιλὸν ποιήσηται. τὸν λόγον, ὥσπερ. ἐν. τραγῳ- 
δία δεινολογούμενος, παραμίγνυσι καὶ τὸν ἐκ τῶν πραγμάτων. 
παρεπόμενον φύβον, ὕ ἵνα καὶ ὃ τῆς πόλεως κίνδυνος προστεϑεὶς 
χαλεπώτερον τὸ πάϑος ἐργάσηται. 15. προεστάναι ἢ ̓ἔμπρο- 
σϑεν στῆναι, ὡς τὸ, πρύς τε ϑεῶν, ἔμπροσϑεν, ἐνώπιον τῶν 
ϑεῶν, τῶν μακαρίων, πρός τὸ ϑνητῶν ἀνϑρώπων.. οὐ. δῇ 
μὲν τοίνυν τρόπον προοίμιον. 19. ϑέαμα δεινὸν  ἐνδιάσκευος 
διήγησις. φησὶ ,γὰρ “Ἑρμογένης, ὅταν σύντομος καὶ φαιδροτέρὰ 
ἡ διήγησις ὑπάρχῃ, τῷ ἐνδιασκεύῳ χρησόμεϑα { πιριμη ἀρορνα- 
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ῬΠΜΗΣ χρώμεϑα] τρόπῳ, μὴ φειδόμενοι μηδὲ τῶν ἀπὸ τοῦ τρό- 
στοῦ κατασκευῶν. εἶτα αἰτία μὲν γὰρ διήγησιν, τρόπος δὲ δια- 
σκευὴν κατασκευάζει, 

962. 11: πολλὰ μὲν τοίνυν ἄν τις} ἐκ τοῦ ἐπιλόγου, ἐκ 
τῆς δεινώσεως, ἔκ τῆς διατυπώσεως, ἐκ τῆς ποιότητος τῶν πα- 
δόντων μεταβέβηκεν ἐνταῦϑα ἐπὶ τὴν ποιότητα τοῦ πολέμου, 
πληρῶν καὶ διὰ τούτων τὸ ϑεώρημα᾽ φοβεῖσϑαι [φοβῆσαι 1.68." 
8115. 7 "γὰρ αὐτῷ πρόκειται" αὔξει τοιγαροῦν τὴν δύναμιν τοῦ 
Μακεδόνος, β. διὰ τούτων κατασκευάζων, ὅτι καὶ χρήσιμον 
ῆσαν Φωγεῖς, καὶ δι᾽ αὐτοὺς ἐσώξετο καὶ τὸ “κοινὸν τῶν λλή-. 
γῶν, καὶ τὸ ἀκίνδυνον εἶχεν ἡἣ πόλις, καὶ ὅτι ἦν 

πλασίᾳ γέγονε τῇ παρασκευῇ [τὰ Γι βϑίπσίδηο 5ῖ0 οδὲ: 
χαὶ ὅτι ηὔξηται καὶ διαγέγονε καὶ τῇ παρασκευῇ ] κἀὴ τῆ δυνά- 
μὲν Φίλιππος, καὶ τρίτον ̓  ἐπὶ τούτοις προστίϑησι παταδρομὴν 
τῶν δωροδόπκων, ὡς ἐν ἐπιλόγῳ; τῷ κοιν(' τύπῳ χϑησάμενος. 
εἶτα, ἐπὶ τούτοις ἀναγινώσκει τὴν ἀρὰν, φοβῶν διὼ τούτων τοὺς 
ἀκούοντας, καὶ συμβουλεύων φυλάττεσϑαι τὴν ἐπιορκίαν, καὶ 
ἅμα καϑαιρῶν καὶ τὴν Αἰσχίνου ποιότητα. 

868. 19. ὑπερφυὲς] σημείωσαι" ἐπὶ κακῷ. 97. εἰς τοίνυν 
τοῦτ᾽ ἀναιδείας} ἀρχὴ ἑτέρας ἀποδείξεως, προτεινομένη παρὰ 
τοῦ ἀντιδίκου. 

864. 99. Φωκέων, ὡς πονηροὶ  σημείωσαν᾽ ἐναλλαγὴ 
πτώσεως. ' 

8608. 11. τὰ “Ἡράκλεια ἢ πόλις ἐν τῷ Πόντω, ἢ τὰ ἐν Μα- 
ραϑῶνι, ἢ ἐν τῷ Κυνοσάργει. 

870. 16. ἦν ὑμῖν. πόλεμος} κύκλος. ᾿ 
8571. 10. τοὺς δ᾽ ἐπὶ τοῦ πολέμου τρίτον κεφάλαιον τῆς 

προκατασκευῆς. 
872. 14. οὐ γὰρ “Αἰσχίνης 1 κύκλος. 

876. 296. ἔτι τοίνυν] Μενάνδρου " ἐντεῦϑεν ἄρχεται τῆς 
τῶν μαρτύρων συστάσεως τῆς περὶ τῶν δώρων. ᾿Ασχληπιοῦ" 
ἐπὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν χωρεῖ τοῦ δευτέρου ξητήματος.. 

877.: 22. βοᾷ} μικροῦ καὶ φωνὴν περιῆψε τοῖς πράγμασιν, 
ἔμψυχον ποιῶν τὸν λόγον. 

Ὁ 9.78,.: 2. πρὸς δὲ τοῖς πράγμασιν σημείωσαι" χλητικὴ πε- 
φίοδος, μέρος πνεύματος, ὡς αποστροφὴν ἐργαζόμενον καὶ κα- 
ταφοράν. 8. πολλῶν τοίνυν καὶ δεινῶν ὄντων] ἄλλο ἀπ᾽: ἀρ- 
χῆς ἄχρι τέλους ἐπ τῶν πεπραγμένων, καὶ ἄλλη ἀπόδειξις τῆς 
δωρυδοκίας. 18. ἐξωμοσάμην } ἀπηγύφευσα: καὶ ἐξομόσασϑαι, 
τὸ 'μεϑ᾽ ὅρκου ἀπαρνήσασϑαι πρᾶξίν τινὰ διὰ νόσον, ἢ πρό- 
φασιν ἑτέραν τινά" «καὶ ἐξωμοσία, ἔνορκος παραίτησις δι᾽ εὖλο- 
γον αἰτίαν" ὅταν τις φάσχῃ ἢ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, ἢ ὑπὲρ ἑτέρου 
ἐγκαλούμενος, μὴ δεῖν εἰσάγεσϑαι δίκην, εἶτα καὶ τὴν αἰτίαν, 
δι᾿ ἣν. εἰσαγώγιμος ἡ δίκη, εἰ δοκεῖ “κατὰ λόγον ἀξιοῦν, ἐδί- 
δοτο,. αὐτῷ ἐξωμοσίᾳ χρῆσϑαι, καὶ οὕτως διεγράφετο ἡ δίκη" 
ὡσαύτως καὶ ὁ ἔξωμος. ἸΡΙ4. εὐϑέως } ̓Δσκληπιοῦ:" τὸ εὐϑέν 
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ὡς σοφώτατα πρύσκειται" ἐπειδὴ γὰρ «Ἵἰσχίνης ἐξωμόσατο καὶ. 
ἐσάξει, δείκνυσι τὸ μὲν αὐτοῦ εὐλόγως γενόμενον, τὸν δὲ 4ἰ- 
σχίνην μετὰ τὸ στέρξαι καχούργως ἀρνησάμενον. ᾿ : 

879. Ρέ6η. ἐπειδὴ ταῦτ᾽ ἣν} ἡ, πιϑανὴ ἀπολογία. 
880. 18. ἀλλ᾽ οὕτως ἔκφρων ἦν] ἢ ἀντίϑεσις " καὶ μὴν, 

εἰ συνήδειν ἐμαυτῷ δεδωροδοκηπότι, οὐκ ἂν οὕτω προφανῶς 
ἀπίειν, ὥστε κατάφωρον ἐμαυτὸν καταστῆσαι. ἡ λύσις" ἀλλ᾽ 
οὕτως ἔκφρων ἡ ἦν. 20. τοὺς ϑεσμοϑέτας} ἀρχή τις ἐστὶν ᾿Αϑη- 
γνησιν" ἐξ δὲ ὄντων τὸν ἀριϑμὸν, καίτοι ἐκ τῶν καλουμένων 
ἐννέα ἀρχόντων. καλοῦνται δὲ οὕτως, ὅτι τῶν νόμων. τὴν ἐπι-. 
μέλειαν εἶχον. ὅτι δὲ τοὺς νόμους οὗτοι διώρϑουν κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἕκαστον, εἴρηκεν «Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Κτησιφώντος. 27. φι- 
λοτησίας] ἡ κύλιξ, ἣν κατὰ φιλίαν τοῖς φίλοις προῦτεινον. 

581. 1. τῆς ἐξωμοσίας} τὸ μεϑ᾽ ὅρκου πρᾶξίν τινὰ ἐξαρ- 
νήσασϑαι διὰ νόσον τινὰ ἢ ἑτέραν πρόφασιν. 10. τίνας οὖν 
εὐχὰς ἐπιλογίξεται πληρώσας τὸ δεύτερον ζήτημα" σύνηϑες γὰρ. 
αὐτῷ μετὰ τὰς ,ἀποδείξεις τὸς ἰσχυροτάτας ἐπιλογίξεσϑαι. γ0 

882. 11. ὁρῶν Φιλίππῳ μὲν ὑμᾶς ὀργιξομένους] ὀργίζομαι 
δοτιπκῇ. 1. τάχα τοίνυν ἴσως} ἀντίϑεσις τῶν ἐπιλόγων" κε- 
χώρισται δὲ τῶν ἀγωνιξομένων. ἀντυϑέσεις γὰρ ἐλέγομεν κυρίως. 
τὰ πρὸς αὐτὰ τὰ κρινύμενα ἐξεταζόμενα, ἐπιλογικὰς δὲ ἄντι- 

ϑέσείς τὰς ἀπὸ ποιοτήτων ἐπιλογικῶν πιστουμένας. ἔστιν οὖν ᾿ 

ἀπὸ τοῦ ͵, συμφέροντος ἡ ἀντίϑεσις. 16. ΜΝ βφρεναν. τῶν. 
συνεστηκότων καὶ συναγορευόντων Αἰσχίνῃ. οἱ ἐγὼ δ᾽, εἰ 
τοῦτ᾽ ἔστιν ἀληϑὲς] ἡ λύσις κατὰ Εὐεκιδο λιμένα 20. εἰ" γὰρ. 
ὃ τῆς εἰρήνης] σημείωσαι " τὸ τρίτον εἶδος τῆς λύσεως τὸ βί- 
αἰόν ἐστιν, ὅταν εἰς τὸ ἐναντίον περιϊστάναι δυνώμεϑα τὸν λό- 
γον, ἐξ αὐτῶν αἱροῦντες τὸν ἀντίδικον, οἷς ϑαῤῥῶν εἰσέρχεται. 

886. 19. οὐ τοίνυν ϑαυμάσαιμ᾽ ἂν] διασυρτικῶς ἐπήνεπται 
ἡ ἀντίϑεσις. ἈΠαά: ὅτι τρία μέρη εἰσὶ ταύτης τῆς ἀντιϑέσεως 
τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἔχει ἔπαινον τοῦ δήτορος; τὸ δὲ ὁμολογίαν,. 
ὅτι “Αἰσχίνης ἠξίου τὴν εἰρήνην γίγνεσϑαι πρότερον, ὅτι οἵ στρα- 
τηγοὶ κακῶς ἐχρῶντο τῷ πολέμω. ἡ δὲ λύσις αὐτῆς ἀπὸ τῆς 
δωροδοκίας γίνεται. ὅϑεν καὶ δευτέρα κατὰ τὸν δεύτερον στο- 
χασμὸν τέταχται. 

887. 4. ἔτι τοίνυν κἀκεῖνο σπέιμασϑε] «δεύτερον ἐπιχείρημα. 
εἰς τὸ αὐτὸ κατὰ ἀντιπαράστασιν, λέγων, ἡττώμεϑα τῷ. πολέμῳ, 
ὡς σὺ φὴς, “ἰσχίνη, οὐχοῦν ἐκ τῶν παραδειγμάτων ἐξετάσωμεν. 
αὐτὸ τοῦτο πάλιν. 11. ἐπὶ τῷ ᾿Ηδυλείῳ! ἢ ὄρος ἐν Βοιωτίᾳ, 
ἔχον μὲ στάδια" καλεῖται δὲ τριχῶς" τὸ μὲν σύνεγγυς τῶ τῶν ποτα- 
μείων “Ηδύλειον, τὸ δὲ κατὰ μέσον ᾿Ακόντιον, τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦ 
᾿Ορχομενοῦ (519) κείμενον ̓ Ορσομών. 26. ὅτι γὰρ ταῦτα 
οὕτω πέπρακται] ἔστι μὲν οὖν τὸ προκείμενον, ἐπιδεῖξαι, ὅτ 
ἐκ τοῦ ψηφίσματος Φιλοκράτους καὶ τῆς συνηγορίας «Αἰσχίνου 
τοῦτον τὸν τρύπον Φωκεῖς ἀπολώλασι, καὶ ὅτι ἐπὶ τούτοις καὶ 
“Μιἰσχίνης κεκόμιστο {κεκόμισται 1.055.1 χρυσίον. τὸ δ᾽ ἐπαγό- 
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ἕενον παρ᾽ «Αἰσχίνου. ἀντέγκλημα, πρύπτεται μὲν ἐπὶ τοῦ παρόν-" 
τος, λέγεται δὲ εὐϑὺς ἐφεξῆς" ἐπειδὴ γὰρ ἡ μὲν εἰρήνη. διὰ: 
τοῦτο ἄρχεται μὲν λύειν, ὡς ἔφαμεν, τὸ ἀντέγκλημα, τὸ δ᾽ 
αὐτὸ" καὶ πρὸς ἀπόδειξιν λαμβάνει τῆς Αἰσχίνου δωροδοκίας. 
βούλεται γὰρ μὴ μόνον ἀπολογήσασϑαι ὑπὲρ τῆς Θράκης, ἀλλὰ: 

καὶ ἀντεγκαλέσαι περὶ τῆς αὐτῆς “ἰσχίνῃ, καὶ [καὶ Αοϑὲ ἃ 
1,.55.7 ὡς ἑκοντὶ (515 } προεμένῳ καὶ αὐτὴν καὶ τὸν Κερσοβλέ- 
πτην. παρα [ἀπὸ [,688.] φεύγων δὲ τὸ. ὄνομα τοῦ Κερσοβλέπτου, 
καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ μνήμην, τὴν Θράκην ἀντ᾽ ἐκείνου προβάλ- 
λεται, τῷ μείζονν τὸ ἔλαττον συμπεριλαμβάνων, μείζω καὶ πλείω. 

ἐγκαλῶν, ἢ ἐγκαλεῖται. φανερωτέραν δὲ ἐποίησε καὶ ἐναργεστέραν 
τὴν χρῆσιν τοῦ ϑεωρήματος εἰπὼν ἐφεξῆς, ἠξίουν ὑμᾶς ἐγώ. 

889. 20. ἐνθένδε μὲν τοίνυν] δυεῖν ΠΝ τὸ προ- 
κείμενον " ἑνὸς μὲν, ὅτι οὐ παρ᾽ αὐτὸν ἀπόλωλε Κερσοβλέπτης, 
ἑτέρου [ϑατέρον 655. δὲ τοῦ διὰ τὸν Αἰσχίνην καὶ τοὺς ἄλ- 
λους πρέσβεις ἑκόντας ἐπιβουλεύσαντας ἀπολωλέναι τὸν Κερ- 
σοβλέπτην. : 

899. 10. ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἄρνησις] ἀρχὴ τῶν ἀποδόσεων᾽ 
[ἀποδείξεων [.085.} τῶν κατ᾽, Αἰσχίνου συνιστῶσα, δι᾿ αὐτὸν 
ἀπολωλέναι τὴν Θράκην. 

8395. ὅ. ἔστιν οὖν ὅπως ἂν μᾶλλον] ἐνθύμημα εἰνθυμής, 
ματα 1.688.} ἐπὶ τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, καὶ ἀπόδειξις ἐναρ-᾿ 
γὴς» ὥσπερ ἐν συλλογισμῷ, τοῦ διὰ τὸν “Αἰσχίνην ἀπολωλέναι. 
τὸν Κερσοβλέπτην. 19. ὡς δ᾽ ἀπετύγχανεν ἐνταῦϑα τὴν ξαυ- 
τοῦ βούλησιν καταὐκευάξει, ὡς ἐπὶ τοῦ Κερσοβλέπτου. τίνα 
εἰκὸς ἦν μᾶλλον αὐτὸν προδοῦναι, τὸν , ἑλόμενον μηδὲ ξένια 
λαβεῖν, καὶ τὸν τὴν οὐσίαν προέμενον ὑπὲρ τῶν αἰχμαλώτων, 
8) τὸν λάϑρα τῷ Φιλίππῳ (510) [παρὰ τοῦ Φιλίππου 1.58. 
πϑοσιέμενον ξένια; π 

894. 9. ἐξηγγυημένοι] ἐδ ἀκ λέσαρ" τὐνα, διὰ τῆς τῶν ἐγ-, 
υητῶν καταστάσεως. 

896. 26. συλλογίσασϑαι δὴ βούλομαι] συλλογίξεται λοιπὸν, 
καὶ ἀνακεφαλαιοῦται τὰ προειρημένα πάλιν, ἵνα δείξῃ τοῦτο τὸ". 
μέρος ὁ ὃν τῶν προειρημένων, οὐκ αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ὑπάρχον ζήτημα" 
ὁ γὰρ κοινὸς ἐπίλογος. τὴν τῶν πραγμάτων κοινωνίαν συνίστησιν." 

898. 18. νῦν δ᾽ ἃ μὲν ἢν] περίοδος. ΑΠῸά: ἔστι μὲν' 
ἀντιληπτιρὴ ἡ ἀντίϑεσις " ἔγνωμεν δὲ, ἐξ ὧν ἠκούσαμεν ἐν ταῖς 
τέχναις, παύταις νηται [510 ΔΡορτάρμαμι, Ἠ ββ]ουῖ, ΤΊ ΘΊ 1) 811-" 

ἴοηι τέχναις τοῦτ᾽ αὐτοῦ κρίνεται. ἐφ᾽ οἷς αὐτὸς εἴρηκεν, ἢ 
πεποίηκεν, ἢ κέχτηται, [51ο Ἠ 5516 0. ΠΊΘΊΜ ἈΡΟΒΡΆΡ απ ἀἀὉ: 

ἢ ἐπεπολίτευτο.] τὸ τηνικαῦτα εἰς τὸ τοιοῦτο χωρεῖ- [ἀροβτ. 
ἸΏ ΘΙ. χωρεῖν.] πεφάλαιον. ἐπὶ γὰρ τὴν ἀντίληψιν καταφεύγειν 
βούλεται᾽ τὸ δὲ συνεκτικώτατον [Ροδραρῃ. τηθιπλ οἵ ᾿Πθον [μ65-- 
518. τὸ γὰρ “συνεκτικ.} τῆς ἀπολογίας «Αἰσχίνου τοῦτό ἐστι τὸ 
χεφάλαιον " ἡ δὲ λύσις κατὰ συνδρομὴν, ὅτι πάντως λόγων δεῖ. 
παρέχειν εὐθύνας" ἔστι δὲ τῶν σημείων τοῦ προτέρου ζητήματος. 
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τὸ ἀντιληπτικόν. εἰσῆκται δὲ βαρέως" τὸ γὰρ ἀγανακτήσεν ἔνβι. 
16.1 τὸ τυραννικὸν σημαίνει. οὐκ ἀνεχομίνου τὰς εὐθύνας ἐπι- 
διδόναι. 

899. Φ4. ἔστι τοίνυν τις πρόχειρος λόγος τὴν χορείαν πλήρη: 
(516) ἔχει δὲ ἀκολουϑίαν πλείστην καὶ συγγένειαν πρὸς τὴν 
προειρημένην ἤδη ἐπιλογικὴν. ἑτέραν ἀντίϑεσιν" ἐν ἐκείνη μὲν 
γὰρ ἐλέγετο, ὅτι ἀρχὴ γενήσεται τῆς πρὸς Φίλιππον. ἔχϑρας, 
ἐνταῦϑα δὲ ἀκολούϑως, ὅτι οὐδὲ εὐεργετήσει, οὐδὲ εὐπουήσει 
(510) τοῦ λοιποῦ τὸν δῆμον, εἶ καταψηφιούμεϑα τῶν πρέσ- 
βεων" ἡ δὲ λύσις ἐξ ἀτέχνων πίστεων" παρέχεται γὰρ διαφόρους 
ἐπιστολὰς, ἐν αἷς πλεῖστα πολλάκις ὑποσχόμενος Φίλιππος οὐδέν 
τι τὴν πόλιν εὐποιήσας φαίνεται. ἐγ" 

400. 4. οὕτω τοίνυν αἰσχρὰ] παρέκβασις, προοίμιον, καὶ 
εἰσβολὴ τῆς παρεχβάσεως. 

409. 15. χληϑέντες γὰρ οὗτοι] μκὰ συμποσίου. 

408. 99. ἐν χορηγίοις] σημείωσαι ἐν χορηγίοιξ χορηγία δὲ 
λέγεται ἡ δόσις. 28. ἐπὶ τῷ τριταγωνιστεῖν } τριταγωνιστὴν 
αὐτόν φησιν, ὡς δοκιμώτατον τῶν ὑποκριτῶν, ἐν τρίτῃ τάξει 
παταριϑμῶν, ὡς ὑποκριτὴς τραγῳδιῶν" τριαγωνιστὴς ἀπὸ Σο- 
φοκλέους, ὃς πρῶτος ἐχρήσατο τρισὶν ὑποκριταῖς καὶ τῷ καλου- 
ἐιένῳ τριταγωνιστῇ. 

404. ρεπ. ἀνώμοτον χωρὶς ὅρκου" ὃ δὲ ἀνὴρ ἀνώμοτος 
πιστεύειν ἄξιος. 

,.106. 30. τοῖς ΥΩ λογισταὶ καὶ "λογιστήρια " ἀρχή. τις 
παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις οὗ λογισταί" εἰσὶ δὲ τὸν ἀριϑμὸν δέχα, οἱ τὰς 
εὐθύνας τῶν διῳκημένων ἐκλογίζονται ἐν ἡμέραις τριάκοντα, 
ὅταν τὰς ἀρχὰς ἀπόϑωνται οἵ ἄρχοντες" λογιστήρια, δὲ τὰ “τῶν 
λογιστῶν ἀρχεΐα. 

412. 2. ἕν, οἶμαι, σῶμα ἔχων καὶ ψυχὴν “μίαν -σημείωσαι. 
ποῦ εἰσὶν οἱ λέγοντες, δύο ψυχὰς τὸν ἄνθρωπον χειν;ς 

4158. 10. ἐμβεβροντῆσϑαι]} τοῦ Θεολύγου ὅμοιον... ..Δλ4. εἶ 
μήτε λαβεῖν] κύκλος. ΨΚ .5 

-τὠρεκβάσεως ᾿" τὰ δὲ τῶν ἐπιλόγων. τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι. ̓ἐντεῦϑεν 
ἄρχεται" ἴδιον δὲ τῶν ἐπιλόγων παὶ τοῦτο τὸ. τοὺς συνηγόρους 
ἐκβάλλειν" ὃ ποιεῖ νῦν. κοινωνεῖ δὲ ὁ᾽ ἐπίλογος. "τῇ παρεκβάσει 
τι προκεῖσθαν τῷ φήτορι ἐν ἀμφοτέροις, ἢ διαβολὴν ἐργάσα- 
σθαι," Τὴ σύστασιν ἤϑους καὶ βίου. τῶν προκειμένων" διαφέρειν 
δὲ τὸ [Ρ, τῷ] τὴν μὲν παρέκβασιν τοῦ μὴ νῦν “κρινομένου βίου 
τὴν ἐξέτασιν ἔχειν, ἀλλὰ τῶν ἐν τῷ ἄλλῳ χρόνῳ βεβιωμένων, 
τὸν δὲ ἐπίλογον αὐτῶν τῶν κρινομένων αὔξησιν περάροψοι τῶν 
συντεινόντων πφὸρ αὐτὰ τὰ πρινόμενα. 

415. 4. τὸς ἀλαβαστροϑήκας] μυροϑήκας, τὰς ϑήκας οὔ 
ἀλαβάστρων, αἵ εἶσι λήκυϑοι, ὧν οὐκ ἔστι ἐπβίσθνῳ: ὧν 
λειότητι ἃ 

ἕνω τᾷ; 

414. γῬεη. ἴσως τοίνυν ἀδελφὸς] πεπλήφωται. αὐτῷ τὰ τῆς. 
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τ 417. 18. ὅστις δ᾽ ὁμιλῶν] γνώμη ὐριπίδαυ ἔχ Φοινίσοης. 
οὅ. ὀρϑῶς καὶ προσηκόντως ἐρῶ] κατὰ παρῳδίαν. 

419. 26. ἐν τῇ Θόλῳ] τόπος, ἔνϑα ἐδείπνουν οὗ πρυ- 
τάνξις, 

' 451. 6. “ἐξελέγχειν ἐφηγεῖσϑαι, γράφεσϑαι, δικάξεσϑαι, 
10. ὑπομενεῖτε τὸν “μὲν εὐεργέτην τοῦ δήμου] ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ 
ἐναντίου φάσκων ἄτοπον εἶναι, τοὺς μὲν εὐεργέτας καὶ τῶν 
εὐεργετῶν τοὺς παῖδας ἐκπεπτωκέναι δι᾿ ἁ ἁμαρτήματα φαῦλα μὲν 
καὶ μιπρὲὰ, τὸν δ᾽ Αἰσχίνην, τὸν ᾿Ατρομήτου, μὴ ἐκπεσεῖν ἐν 
ᾧ καὶ τὸν ἔλεον. ἐκβάλλει. 

482. 298. νὴ 4ι’. οἵ “νέοι γὰρ] ἀνϑυποφορὰ ἐπιλογιπὴ ἐπ 
τῆς Αἰσχίνου ποιότητος, ἀπὸ τῆς ἐργασίας ἀνακύψασα. 

488. 24. ἄνω , ποταμῶν] ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαΐ" 
παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπεναντίου γινομένων, ἢ λεγομένων" οἷον, 
ὃ πύρνος τὸν σώφρονα εἰ λέγοιτο πόρνον᾽ ἐπειδὴ οἱ ποταμοὶ 
ἄνωθϑεν κάτω ῥέουσιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῖς προσύντα ἐλαττώ- 
ματα ἑτέροις προσανατιϑεμένων. ᾿ 

484. 6. εἰ τῆς πόλεως τέϑνηπε] σημείωσαι" λέξις ἔκ παρο- 
νομασίας εἴδους τῆς κατὰ λέξιν δριμύτητος. 16. Εὔβουλε 1 
ἐπ᾿ ἄλλον συνήγορον μετέβη » τὸν Εὔβουλον, ὃς εἰς ὑποψίαν 
κατέστησε φιλιππισμοῦ καὶ κοινωνίας τῆς πρὸς Αἰσχίνην. 

486. 97. πολέμου γάρ εἰσιν ἡγεμόνες] πολύπτωτον. 

4857. 1. παρακρουσϑῆτε! ἐξαπατηϑῆτε, ἀνατραπῆτε. καὶ 
παράκρουσις, ἡ ἐξαπάτη καὶ ὁ ἐμπαιγμός. 90. τῷ παρὰ τῶν 
πωλούντων ἐπαναφορά. 

488. 4. οὐ μὴν οὐδενὶ μᾶλλον ἀνακεφαλαίωσις τῶν προ- 
εἰρημένων ἁπασῶν, ὡς εἶναι καὶ τοῦτο τὸ μέρος ἄλλο μέρος 
τῶν ἐπιλόγων᾽ ἀναλαμβάνει γὰρ ἅπαντα τὰ κεφαλαιωδῶς εἰρη- 
μένα καὶ τὴν ὑπόϑεσιν᾽ ἀναφέρει δὲ διὰ τὸ μὴ ἂν ὕποπτον 
γενέσϑαι τὴν ὑπόϑεσιν πάλιν «διὰ βραχέων. ἐπειδὴ δὲ γὰρ πολλὰ 
τὰ εἰρημένα, καὶ πολυμέρὴς ὁ λόγος; καὶ πλοκὴν ἔχων, πολλὰ 
δὲ καὶ τὼ ἐμβεβλημένα, πολλαὶ δὲ καὶ αἵ αὐξήσεις, ἐξ ὧν ἡ ἐν 
τοῖς πράγμασι πολλάκις συμβαίνὲι ἀσάφεια, διὰ τοῦτο κατη- 
ναγκάσϑη πάλιν διὰ βραχέων αὐτῶν τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐπι- 
μνησϑῆναι" ἄρχεται δὲ οὕτως" ὁ γὰρ ἑαυτὸν τάξας τοῦτο γὰρ 
ὅμοιόν ἐστιν ἐκείνῃ τῇ ἐπιβολῇ τῆς καταστάσεως ἔστι τοίνυν 
οὗτος ὃ πρῶτος ᾿ἀϑηναίων αἰσϑύμενος Φίλιππον. 

441. 27. οἱ δὲ ἐπὶ τοῖς καλῶς πραχϑεῖσιν ἔπαινοι Ἷ ση- 
μείωσαι" περὶ ἐγκωμίων τεϑνεώτων. 
᾿ 442. 2. τῆς ἐπιτιμίας 1 τῆς εὐπορίας, ἢ τῆς μὴ ἀτιμίας. 
20. τὴν Θόλον] ὃ τόπος, ἔνϑα ἐδείπνουν οἱ πρυτάνεις. 114, 
βούλομαι τοίνυν ὑμῖν} ἀϑὰπκεφλαίωσις ἐκ τῶν τῆς δωροδοκίας 
κακῶν, ὧν κατεπολιτεύσοτο Φίλιππος.. 

444, 28, ΡΝ Ὁ510}} πειρασμοῖς, ζημίαις ν. ΘΟΝ 
λωσίαις. 
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445, 26. οἱ διοικισϑέντες 1 οὗ διαιρεϑέντες, ὥστε μὴ 
ὁμοῦ οἰκεῖν. 

446. 2. περὶ Δρυμοῦ (6|9}]1 “πόλις μεταξὺ τῆς. Βοιωτίας 
καὶ τῆς ̓ Ζττικῆς. 26. ἔστιν ὅντιν᾽ ἂν ὑμεῖς ἀρχὴ τοῦ κα- 
τὰ τὴν δωροδοκίαν ἐπιλόγου. αἷς. ἐν πρυτανείῳ] πρυτανεῖον, 
τὸ ϑεσμοϑέτιον" παρὰ δὲ τοῖς ᾿Δϑηναίοις. οἰκίσκος. δημόσιος, 
ἔνϑα ἐσιτοῦντο δημοσίᾳ τῆς τοιαύτης τιμῆς παρ᾽ αὐτοῖς τυχόν- 
τες" περισπούδαστον δὲ ἦν τῆς τοιαύτης δωρεᾶς τυχεῖν" ἐπὶ 
"γὰρ μεγάλοις κατορϑώμασι τὴν τοιαύτην ἀπεδίδοντα χάριν" 3) 
πυρὸς ταμεῖον, ἔνϑα ἣν ἄσβεστον πῦρ, καὶ ηὔχοντο, ὡς ᾽άρι- 
᾿στοφάνης φησί" πᾶς γάρ τις ὄμνυσ᾽ οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 
ϑείς μοι πρυτανεῖα, ἀπολεῖ μὲ φησὶ κἀξολεῖ. τὰ παρὰ Ῥωμαίοις 

καλούμενα σπύρτουλα᾽ τὰς γὰρ δεκάτας τοῦ χρέους καταβάλ- 

λοντες τοῖς πρυτάνεσιν εἰσῆγον τοὺς χρεώστας. πρυτάνεις. δ᾽ 
ἦσαν ἐκ τῶν πεντακοσίων πεντήκοντα" ἐπρυτάνευον δ᾽ αἵ φυ- 
λαὶ ἐκ διαδοχῆς, κλήρῳ λαχοῦσαι. 

449. 29. ἐπὶ τῆς στηνῆς σκηνῆς κοινοῖς καϑ' ὁμοιότητα 
λέξεων, δριμύτητος εἶδός ἐστιν. 

ΙΝ ΟΒΑΤΙΟΧΕΝ ΑΡΥΕΙΒΌΒ ΓΕΡΤΙΝΕΝ, 

46Υ. Ἢ: ἔστι δ᾽ οὐκ ἄδηλον } πρώτη ἀντίϑεδις τοῦ δικαίου. 
ο. καὶ τούτῳ συλείστῳ 1 χατ ἐπίκρισιν. Ροϑη. ἀλλὰ νὴ “4 ία, ἐκεῖ- 
νο ἂν ἴσως ἢ δευτέρα ἀντίϑεσις" ,ἀνθυποφορᾶ.. 

458. 2. τί οὐν. κωλύει} λύσις κατὰ συνδρομὴν ἐξ ἀντι-- 
παραστάσεως. 9. ἀρ᾽ οὖν ϑησόμεϑα νόμον ἐνταῦϑα ἔλαβε 
τὸ ἀκόλουϑον ἀπὸ τοῦ ὁμοίου κατ᾽ ἐρώτησιν" ἔπειτα, ̓ἀνέτρε- 
εν. ὡς ἔχειν μέν τι καὶ ἄτοπον τὴν ἐρώτησιν, οὐ μὴν ἀπο- 

δεικνύμενον διὰ τῶν ἐχομένων. ἐτΥ ΝῊ 
459. 8. οὐ τοίνυν ἔμοιγε οὐδὲ ἐκεῖνο εὔλογον }᾿ συγπρού- 

σας ἱκανῶς διὰ τῶν προειρημένων καὶ τὴν ἀντίϑεσιν “Πεπτίνου, 
καὶ τὴν γένεσιν τῆς ἀνϑυποφορᾶς χρησίμην εὐρὼν,, καὶ προοι- 
κονομήσας διὰ τούτων τὴν οἰκείαν νομοϑεσίαν ἐπήγαγεν ἐν: 
τεῦϑεν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀντίϑεσιν᾽ καινοτομεῖ δὲ τὴν μέϑο- 
δὸν κατὰ Μύνην (510) τῶν ἀναξίων πληρῶν τὴν ἔννοιαν" καὶ 
ἔστι συμπέρασμα τῶν ἀντιϑέσεων ἀμφοτέρων. 10. ἔτι" τοίνυν 
ὑμᾶς πἀκεῖνο Ἰ" πληφώσας τὸ δίκαιον ἐντεῦϑεν ἐννοίας᾽ ρχεται 
τοῦ συμφέροντος " σύνηϑες γὰρ αὐτῷ προλύειν τὰς. ἀντιϑέσεις 
καὶ πρὸ τῶν ϑέσεων, 18. πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν ἐπιχείρημα 
ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος, οὐκ ἀπήλλακται δὲ ἤϑους. 95. οὐ γὰρ 

εἰ μὴ χρήματα ] ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐξ ἐνθυμήματος. 
πὸ 60), ..7. ὅτι. τοίνυν οὐδ᾽ ἔστιν ὅλως} ἄλλος τύπος. τὰν τὰ 
αὐτὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τοῦ μείξονυς ἐκ παραδείγματος, 41. λέ- 
γονται χρήματα] ἔστι μὲν τύπου δεῖγμα ἱστορικὺν, πρὸς πίστιν ἢ 

΄ 
ῃ 
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τῶν προκειμένων εἰρημένον" ὅσην δὲ ἔχει καὶ δεινότητα καὶ 
χάριν, ἄξιον συνιδεῖν. ; 

461. 18. νομίζω τοίνυν ὑμᾶς } ἐπιχείρημα ἀπὸ τοῦ ἴσου" 
ὁρα δὲ, πῶς ἐφ᾽ ἑκάστῳ προοιμιάξεται. 

462. 6. τάχα τοίνυν ἴσως] ἀντίϑεσις ἀπὸ τοῦ συμφέρον- 
τος κεφαλαίου, καὶ ταύτῃ μάλιστα ““επτίνης ἰσχύει" ἡ δὲ λύ- 
τις αὐτῆς ταν τὴ συνδρομην, δ ἐστι κατὰ ἀντιπαράστασιν. 18. 

τῶν μετοίκων ] μέτοικοι, οἵ ἀφ᾽ ἑτέρας πόλεως μεταστάντες, 
“αὶ εἰς ἑτέραν οἰκοῦντες ᾿" ἐδίδοντο δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν καϑ᾽ ἕκαστον 
ἕτος δραχμαὶ δώδεκα, ὅπερ ὠνόμασται μετοίκιον. οἱ κωμικοὶ 
δὲ σχαφέας τοὺς μετοίκους ὠνόμαζον, ἐπεὶ ἐν ταῖς πομπαῖς 
τὰς σκάφας ἐκύμιξον οὗτοι. 

468. 18. πόσοι δήποτ᾽ εἰσὶν 1 ἀπὸ τοῦ πόσοι ἕως τοῦ 
ξστιάτορες [ νετβ. 158. οὐδεμία στιγμὴ βεταξύ. 14. γυμνα- 
σίαρχοι }. γυμνάσια, βαλανεῖα, ἢ ἀλειπτήρια, ἢ λουτρά. τρίᾳ 
δὲ γυμνάσια τῆς ᾿4ττικῆς " ““καδημία, ύκειον, Κυνόφαργες 

25. εἰ δὲ δὴ τὰ μάλιστα] ἄλλος τρόπος λύσεως" καὶ τῷ καϑ 
ὑπόϑεσιν σχήματι κέχρηται ἐκ περιουσίας, 

464. 8. οὕτω τοίνυν τινὲς] ἄλλης ἀντιϑέσεως ἅπτεται" 
ἔστι δὲ τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου δηλαδή" ἔστι δὲ κατὰ μείωσιν 
συγκριτικῶς. 19. χωρὶς δὲ τούτων] λύσις. 98. ἐγὼ μὲν 
γὰρ εὔχομαι τοῖς ϑεοῖς ] ἠϑικώτερον. 

465. 20. διείρηπεν } διαῤῥήδην εἶπεν. 
466. 4. ἔτι δὲ, ὦ ἄνδρες δικασταὶ ] δοπεῖ τοῦ νομίμου 

πεφάλαιον εἶναι " οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλὰ τοῦ συμφέροντος ἄλλον. 
ἔστι δὲ τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος, μᾶλλον δὲ ἀπὸ τοῦ 
ἐλλείποντος, ἢ ἀπὸ τοῦ ἀδιορίστου. 11. ἐν δὲ τῷ τῶν ξένων Ἷ 
περὶ «Αεύκωνος, ἀρχηγοῦ Βοσπόρου. 

4671. 10. Θευδοσίαν} Θευδοσία χωρίον κείμενον ἐγγὺς 
Σχυϑὼν, ὃ πολιορκῶν Σάτυρος ἐτελεύτησεν. 

4608. 10. ἐφ᾽ ἽρΩΊ τύπος ἐστὶ περὶ τὸν Ἑλλήσποντον, 
οὕτω καλούμενος, διὰ τὸ τοὺς "Μίνυας ἱδρύσασϑαι ἱερὸν τῶν 

δώδεκα ϑεῶν, στελλομένους ἐπὶ τὸ χφυσόμαλλον δέρας. 20, 
ἐὰν δὲ δὴ πέμψας ὡς ἡμᾶς } ἐν “καιρῷ «πέχρηται τῇ πλάσει" 
ἐναργέστερος γὰρ ὁμοῦ καὶ εὐψυχότατος ὁ "λόγος γίνεται. Ὁ}, 
παρὰ πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις} σημείωσαι᾽" ὕμοιον τούτῳ τὸ τοῦ 
Θεολόγου... 

469. 1. ἐπαγγειλάμενος παρακαλέσας, ἀξιώσας. 
ἴω .478.: 10. προξενίαν} ὑποδοχὴν, προστασίαν. 

4177. 5: πάνυ τοίνυν ἀχϑοίμην ἂν] ἐντεῦϑεν προοιμιάξε- 
ται μέλλων ὃ ἑτέρας μερίδας δέχεσϑαι, τοῦ περὶ τῶν πολιτῶν δη- 
λονύτι λύγου. 21. τοὺς ἁρμοστὰς} ἁρμοσταὶ, οἵ ἐκπεμπύμεν 
γον ἄρχοντες εἷς τὰς ὑπηκόους πόλεις. 

478. 12. ἐπετιμήϑη (519}} ἐδοξάσϑη. 
479. 16. ἀλλὰ νὴ Δία τὸν παῖδα τὸν (510) Χαβρίου τ τὸ 

μὲν σχῆμα τῆς μεταβάσεως πάνυ ϑαυμαστόν" τὸ γὰρ μὴ ἐκ 
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περιβολῆς “μηδὲ πεφροντισμένως πονήσασϑαι τὴν, ἀρχὴν ἀφεί- 
λετο τὴν ὑπόνοιαν τοῦ δοκεῖν πρὸς χάριν ὑπὲρ τοῦ Χαβρίου 
παιδὸς λέγειν. ἔστι δὲ ἠϑικὴ ἡ διάνοια, ὡς ἂν τοῦ πράγμα- 
τὰς ἔχοντος τῆς ἀτοπίας τὸν ἔλεγχον, εἰ ἐπὶ τοσούτοις καὶ τη- 
λικούτοις εὐεργενημένοι [Ρ. εὐηργετημένοις ἀφέλοιντο τὴν 
ἀτέλειαν. οὐ μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνο κατιδεῖν ἄξιον, ὅτι πανταχοῦ 
τὸν παῖδα συμπλέκει τῷ τοῦ πατρὸς ὀνόματι καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς εἰς ἀπόδειξιν κέχρηται. 

481. 8. καὶ γὰρ ἂν ἄλογον εἴη] σημείωσαι" ἐκ τοῦ ἔναν- 
τίου πλαστύν. 

488. 17. σκοπεῖτε δὲ καὶ λογίσασϑε] ἐπίλογος τούτου τοῦ 
" μέρους. 

μου καὶ ψηφίσματος. 9. συνίετε ὃν τρόπον (519) περὲ νό- 
μου. 17. πρός τε (53ϊς ) τῶν ,ἐπωνύμων 1 τῶν φυλῶν ἐπώνυ- 
μον ἥρωες, οἵπερ ἦσαν δέκα, ὥσπερ. ̓ Ερεχϑεὺς Πανδίονος. 

4806. 4. διώκομεν} εἰς κρίσιν ἄγομεν. 
488. 19. καὶ μὴν κἀκεῖνος τῶν καλῶς δοκούντων περὲ 

τοῦ μὴ ἀέγειν κακῶς τὸν τεϑνεῶτα. 

491. 1. ἔστι τοίνυν τις πρόχειρος λόγος} ἀντιϑέσεις τοῦ 
ἔϑουξ παραδειγματικαί" ἡ δὲ λύσις κατὰ ἔνστασιν. 4. ἐν τοῖς 

Ἕρμαϊς} ἀπὸ τῆς Ποικίλης καὶ τῆς τοῦ βασιλέως στοὰς εἰσιν 
οἱ Ἑρμαϊ καλούμενοι" ἐκαλοῦντο δέ τινες καὶ “Ιππάρχειοι Ἕρμαϊ, 
ἀπὸ “Ιππάρχου τοῦ Πεισιστράτου. 

498: 18: οἶμαι τοίνυν καὶ, τοῦτον τὸν λόγον] σημείωσαι" 
ἀντίϑεσις. 418. ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ ὧν μὲν τῇ πόλει καταλιπεῖν ] τῷ 
συμβησομένῳ λύει. 

494. 25. ὃν τοίνυν κακουργότατον οἴονται ἀντίϑεσις. 
498. 2. ἐγὼ δὲ, τὸ μέν τινας 1 λύσις ἐκ περιτροπῆς. 11. 

ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστι ταὐτὸ ] λύσις ἐκ διαιρέσεως, 
496. 59. ἔτι τοίνυν ἴσως ἀντίϑεσις ἀπὸ τῆς ποιότητος 

τῶν εἰληφότων. Οϑ. ἐπισύροντες ] ἀντὶ τοῦ διασύροντες. ΨΆΝ 

ὅταν ταῦτα λέγωσι ] λύσις κατὰ ἔνστασιν. 
497. 8. πρόξ ξένοι ἢ προστάται σπιόλεως καὶ φροντισταί. 99. 

ὃ τοίνυν μάλιστα πάντων οἶμον δεῖν ὑμᾶς} ἐπίλογος. εἰς πολλὰ 
δὲ μέρη τὸν ἐπίλογον ᾿ διαιρεῖ, πρῶτον εἰς τὴν ποιότητα τῆς 
πόλεως, δεύτερον ἀπὸ τοῦ ἀπρεποῦς καὶ αἰσχροῦ καὶ "ἀπ᾿ 
ἄλλων. 

600. 28. ὅτι, ὥσπερ ἂν εἴ τις μεγάλας τὰς τιμωρίας 
ἀντιστρυφή᾽ ὡς τὸ, ἂν μὲν ὅσα ἄν τις λάβῃ καὶ σώσῃ, με- 
γάλην ἔχει. τῇ τύχῃ τὴν χάριν, ἂν δ᾽ ἀναλώσας ᾿ λάϑῃ, συνα- 
νάλωσε καὶ τὸ μεμνῆσϑαι τῇ τύχῃ τὴν χάριν. 

601. 19. τῶν γραψαμένων Ἰ γραφὴ δημοσίου τινός ἐστιν 

ἐγκλήματος ὄνομα. οὐ μόνον δὲ, ὅταν ψηφίσματος ἢ νύμου 

πατηγορῇ τις, παρανόμων γραφὴν ἀποφέφεσϑαι καὶ γφάφεσϑαι 
λέγεται, ἀλλὰ χαὶ ἐπ᾽ ἄλλοις πολλοῖς δημοσίοις ἀδικήμασιν» 

485. 40 ψηφισμάτων δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν σημείωσαι" περὶ νό-᾿ 

Ἰο ΨΨ. Ὁ ν΄“ συν συν ΟΝ 
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«τολλή ἐστι χρῆσις τοῖς ϑήτορσιν. 20. διεγράψατο ] ὃ ὅταν. ἀπαλ- 
λαγῇ τοῦ ἐγκλήματος. ὁ φεύγων, ἢ κατὰ συγχώρησιν. τοῦ. διώ- 
κοντος, ἢ. κατὰ διάγνωσιν τυχόντος, καὶ μηκέτι παρὸ μηδενὸς 
ἐγκαλῆται, διογραφὴ λέγεταν τότε δίκης. 

5602.. 8. οὔτε. διαδικασίαν διαδικασία, ἡ ἐπίπρισις τοῦ 
ἐπιτηδείου πρὸς “λειτουργίαν, ἣν, ποιοῦνταί τινες τοῖς μέλλουσι 
χορηγεῖν », οὖς ἂν ὁρισϑῆναι βούλωνται, πότε χρὴ λειτουργεῖν 
αὐτούς. ᾿ 

808. 18. συνδικῆσαι ] συμφωνῆσαι. σύνδικοι, οἵ ἐν ταῖς 
δίκαις βοηϑοὶ, οἵ συνήγοροι, ὅταν πλείονες παρῶσι τῷ πρόγ- 
“ματι. 421]: “γέλοιον (516}] γέλοιος, ὁ καταγέλαστος" γελοῖος, 
ὃ γελωτοποιός. 

ὅ04. 24. ἐνδείξεις 1 ἔνδειξις, ἀπολογία, καὶ εἶδος κοτήγο- 
φίας, ἡ τῶν κακούργων πρὸς τοὺς ἕνδεκα παράδοσις" ἕνδεκα 
ἄρχοντες ᾿Αϑήνῃσιν , οἷς παρεδίδοντο οἱ ϑανότῳ καταδικασϑέυ- 
τες. καὶ ἄλλως" ἐάν τις ἄτιμος ὧν, ἢ ὠφληκὼς τῷ δημοσίῳ, 

καὶ μὴ «ἐχτετικὼς, ἄρχειν ἢ δικάξειν ἐπιχειροίη, τοῦτον ἐνδεί- 
κνυσιν ὃ βουλόμενος τῶν πολιτῶν " ὁμοίως, καὶ τὸν ἀντιποιού- 

μένον π ἄξεων͵ ἢ πόνων ἀπηγορευμένων τοῖς νόμοις" οἷον τὸν 
ἡταιρηπότα τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ λέγειν ἐν τῷ δήμῳ" ἔτι τὸν 
κακῶς λέγοντα τοὺς τετελευτηκότας ἀδίκως" ἔπειτα τοῖς ἁλοῦσι 
τούτων τινὸς τιμῶσιν οἵ δικασταὶ, τί χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι" 
ἤδη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φυγάδων, ὅπου μὲν ἔξεστι, ποτιόντων, ἡ 
ἔνδειξις. 

805. 14. χερνίβων εἴη ἂν ἀπὸ εὐϑείας τῆς χέρνιψ᾽ προ- 
παροξυτόνως δὲ παρὰ τοῖς ποιηταῖς κατὰ τὴν ἀναλογίαν" καὶ 
ἕν χρήσει χερνιπτομένους δὲ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς βωμοῖς ἀπέκτει- 
ναν, ἀντὶ τοῦ νιπτομένους. 

ὅ06. ἀπ ἐλπίξειν } σημείωσαι,, ὅτι , ἀδιαφόρως τῷ πφοῦδο- 
κἂν καὶ τῷ ἐλπίζειν κέχρηται. 18. πάντα δ᾽ ἀνθρώπινα ἡγεῖ- 
σϑαι τὸ ᾿μηδὲν ἀπελπίζειν, ὅτι τὰ ἀνϑρώπινα εὐμετάβολα. 
29. ὁ νῦν ὧν Διονύσιος ] περὶ οὐ παροιμία" Διονύσιος ἐν 
Κορίνϑῳ. 

᾿ 

ΑὉὮ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜΝΊΝ ΜΙΡΙΑΜΝ., 

“Ὅρος κατὰ σύλληψιν. | 
514. 1. τὴν μὲν ἀσέλγειαν τὸ προοίμιον ἐξ ὑπολήψεως 

ἐκ [πος ἐκ ἴπ Ῥαγ]8. οαϊξ, ἀθοϑὲ } τοῦ κατηγόρου, κατ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ τὸ ΓΡ. τοῦτο 1 ἔγκλημα ἔχοντος" ἔνϑα φησὶν ὁ ΓΡανἱϑ. ὗ 
ὁπ 1} “Ἑρμογένης, ὅτι περὶ αὐτῶν ὑπολήψεις ἢ χρησταὶ 
αὐμίαεονέαι, ἢ φονηραί; πατηχσρυῦντες μὲν οὖν Τῶι Ῥαυδ. 

μὲν“ 40651} τὰς φύσει προσούσας φαύλας βεβαιώσο, μὲν» (60) 
επιοϑίδ, Του, 11. κκ 



614 ΒΟΠΟΙΙΑ ΑὉ ὈΕΜΟΒΊΠΕΝΕΜ 

τὰς δὲ χρηστὰς διαλύσο μεν. (5ϊς) ἐνταῦϑα οὖν ὁ δήτωρ τὰς 
φαύλας βεβαιοῖ, τῶν δὲ χρηστῶν οὐ μέμνηται. 6. “προύβα- 
λόμην ἀντὶ τοῦ. προβολῇ ἐχρησάμην τῇ συνήϑει παὶ νομιξο- 
μένη κατὰ τῶν περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικούντων. ἐν δὲ τῷ ὑπὲρ 
Κτησιφῶντος καὶ τῷ κατ “Αἰσχίνου τὴν προαίρεσίν φησι τῆς 
σολιτείας προβεβλημένην, ἀντὶ τοῦ ἄπιστον εἰπεῖν, καὶ ἐλαφρῶς 
ἔχουσαν. 

δ18. 8. κατεχειροτόνησεν ] ἀντὶ τοῦ κατεψηφίσατο αὐτοῦ. 
παταχειροτονία δὲ “αὶ ἀποχειροτονία διαφέρει" καταχειροτονία 
μὲν γὰρ ἐγένετο οὕτωφ᾽ ἔλεγεν ὃ “ῆρυξ, ὅτῳ Μειδίας δοκέξ 
ἀδικεῖν, ἀράτω τὴν χεῖρα" εἶτα οἱ ϑέλοντες ἐξέτεινον τὰς χεῖ- 
φας᾿ καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο πρῶτον καταχειροτονία. ,ἀποχειροτο- 
γνία δὲ οὕτως" ὅτῳ μὴ δοκεῖ ἀδικεῖν Μειδίας, ἀράτω τὴν χεῖ- 
θα. χαὶ ἐξέτεινόν τινες. καὶ ἐκαλεῖτο , ἀποχειροτονία. λοιπὸν 
πάσας ἠρίϑμουν. τὰς χεῖρας, καὶ ἑώρα ὃ κῆρυξ, ποῖαι πλείους 
Ξἰσὶν, πότερον τῶν φασκόντων αὐτὸν ἀδικεῖν, ἢ μή" καὶ ὅσαε 
ἂν ἦσαν πλείους εὑρεϑεῖσαι, ἐκεῖ καὶ ἡ γνώμη ἐκράτει. 11. 
οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων 1 συμπέρασμα τῶν κειμένων ἐν τῷ 
πρώτῳ μέρεν τοῦ προοιμίου. 14. ἐπειδή τις εἰσάγει εἰσαγω- 
γὴ γάρ ἐστιν ̓ ᾿Αϑήνῃσιν ἀρχὴ τῶν τὰ ἐγκλήματα εἰσαγόντων. 
91. οὐ γὰρ ἂν καταγνοίην 1 πληρώσας τὴν κατασκευὴν ΓΡ. 
προκατασπευὴν 1 ἐν τῷ [τῷ ἴπ Ῥαυῖ5. 4651] προοιμίῳ, διπλοῦν 
ἐπήγαγε τὸ “τὸ ἴῃ Ῥανῖδ. , 4665} συμπέρασμα, τὸ μὲν εἰς τὴν 
πρώτην πρότασιν, ὅτι πάντας ὑβρίζει, μεϑ’ ὧν [Ῥατΐδ. τὸ 
μεϑ' ὧν Βαβεΐ Μειδίας, ΟΟπμμδῖθ Ῥοϑί ὑβρίξει ἀο]οίο 7. καὶ οὐ 
χρὴ συγχωρῆσαι, ὥστε καὶ τὸ λοιπὸν ἀδεῶς ὑβρίζειν, τὸ δὲ εἰς 
τὴν προχατασχευὴν, ἵνα ΓΡ. ῬΓῸ ἵνα Παρ ἀλλ νον ὅτι] μὴ 
ἐναντία ποιήσητε, χρήματα λαβόντες, οἷς πρότερον ἠξιοῦτε. καὶ 
ἐτελεύτησεν αὐτοῦ τὸ συμπέρασμα εἰς τελικὸν κεφάλαιον, τὸ 
συμφέρον" διὰ τοῦτο γὰρ φαμὲν, συγγένειαν ἔχειν τὰ προοίμια 
πρὸς τοὺς ἐπιλόγους, διότι κἀκεῖνοι συμπληροῦνται τοῖς τελυ- 
"οἷς κεφαλαίοις. 26. εἰ μὲν “οὖν τὸ μὲν. πρῶτον προοίμιον, 
τοῦ πραγματικοῦ πλεῖστον μετέχον, ἔλαττον εἶχε τὸ παϑητικόν. 
ἐν δὲ τούτῳ πλέον βούλεται πινῆσαι τὸ πᾶϑος, ἵνα πανταχό- 
ϑεν τὸν δικαστὴν χειρώσηται. εἰς τελικὸν δὲ κεφάλαιον τὸ δί- 
καιοὸν [4ὰ6 ἄτι Ῥοβίγοιμα ψοραραϊα Ἷπ Ῥαγῖβ. ἀοδαηξ } κατέ- 
ληξε, τὸ ἡρνροπὴν τῆς πρώτης προτάσεως. 

516. 18. ἔπειτ᾽, ἐὰν ἐπιδείξω 1 ὅτι τὸ συμπέρασμα τῆς 
προκατασκευῆς εἰς τελικὸν κεφάλαιον, τὸ συμφέρον ἔληξεν. 
21. εἴ τις ὑμῶν ἄρα] τρίτον προοίμιον. ἐντεῦϑεν καϑαρῶς εἷς 
αὐτὴν τὴν προκατασκευὴν κΨ κατασπευὴν ] εἰσβέβληκεν ἔς. 
ἐμβέβληκεν, ἥτις ἐστὶν ὁ δεύτερος ὅρος, ὅτι πάντα τὰ ἐν τῇ 
ἑορτῇ γενόμενα δημόσιά ἔστιν. 928. τὸν γόμον ὃ νόμος κα- 
τασκευάξει τὸν ὅρον τοῦ πάντα τὰ ἐν τῇ ἑορτῇ γινόμενα 
δημόσια δοκεῖν εἶναι. 

-“«---..... 
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517. 10. τὰ πανδια] πάνδια καὶ πάντια, ἡ σελήνη, ὃτι πάν- 
τοτὲ ἐστι καὶ λάμπει, ἕν τε νυπτὶ καὶ ἡμέρᾳ" -πάνδια δὲ ἴσῶς 
διὰ τὸ πάντοτε διεῖναι. ὁ μὲν γὰρ ἥλιος ἐν ἡμέρᾳ μόνῃ ϑεῶ- 
ρεῖταιν, ἡ δὲ σελήνη “καὶ ἐν ἡμέρᾳ, καὶ ἐν νυκτί. Διόνυσον δὲ 
λέγει τὸν Ἥλιον, ἤτοι τὸν ᾿Δπόλλωνα. 11. οἵ πρόεὸδ οἱ 
πρόεδροι, οἱ πεμπόμενοι ἐν τῇ βουλῇ παρὰ τῆς πρυτανευούσης 
φυλῆς. οὗτοι δὲ πάλιν ἐπέμποντο παρὰ τῆς βουλῆς εἰς τὸν 
δῆμον, καὶ προκαϑεζόύμενον ἐν τῷ ϑεάτρῳ [1ης «ἀάϊε Ῥαυῖβ. 
διὸ καὶ πρόεδροι ἐκλήϑησαν 1 ἠρώτων τὸν δῆμον, εἰ δοκεῖ αὖ- 
τοῖς ἐπισκέψασϑαι περὶ τῶν κατὰ τὴν ἕξορτὴν, καὶ ἐπειδὴ πφοή- 
ὄρευον τῶν ἄλλων ἁπάντων. ᾿ ΡΓῸ ΠΠΠ}}18 ψουΡὶ5 ἃ καὶ ἐπειδὴ 
ἵπάθ οϑί 1π Ῥαγὶβ, οὗ δὲ ἦρον τὰς λεῖρας.]} 

5618. 2. τῶν ὑπερημέφων οἵ ἐν ταῖς καταδίκαις « πρὸς ἔκτι- 
σιν ἡμέρας λαβόντες, καὶ μὴ διαλυσάμενοι, οἵ δίκην ὀφείλον- 
τὲς ὁποιανοῦν, καὶ τὰ ἐπιτίμια, τοῖς ἑλοῦσι μὴ ἀποδιδόντες ἐν 
ταῖς ταυνταῖς προϑεσμίαις, ὑπερήμεροι ἐκαλοῦντο, ἢ ἤγουν ὑπερ-- 
πρόϑεσμοι, ἢ ἐκπρόϑεσμοι. τὸ δὲ πρᾶγμα ὑπερημερία. 4. 
πρφοβολαὶ ] γραφαὶ κατὰ τῶν συκοφαντούντων. 28. βούλομαι 
δ᾽ ἕκαστον ἀπὶ ἀρχῆς] πληρώσας τὴν προκατασχευὴν, ἐν ᾧ πάν.- 
τα τὰ γιγνύμενα περὶ τὴν ἑορτὴν, κἂν εἰς ἰδιώτην ἡ, δημόσια 
ἀπέδειξε, μεταβαίνει λοιπὸν ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν κατάστασιν" οὐκέτι 
γὰρ ὡς ἰδιωτικῶν ἀκούσονται τῶν πραγμάτων κέχρηται οὖν 
προοιμίῳ καταστατικῷ [Ρ. «προκατασχευαστικῶ ]" τῷ βούλομαι 
δ᾽ ἕκαστον ἀπαρχῆς ὧν" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπαγγελίαν τινὲς κα- 
λοῦσιν- ὃ [Ρ. καλοῦσι. διὸ] σύνοψιν ποιεῖται τῶν “λεχϑησομέ- 
νῶν ἐν τῇ καταστάσει. τὸ γὰρ τοιοῦτον καὶ εὐκρινῆ ποιεῖ τὸν 
λόγον, καὶ προσέχειν ἄξιον. 

919. 1: ἐπικληροῦν } ὅταν παῖς ὀρφανὴ πατρὸς καὶ μη- 
τρὸς, ἀδελφῶν τε οὖσα ἔρημος, καὶ ταύτῃ τύχῃ ὑποκειμένη 
οὐσία, ταύτην καλοῦσιν ἐπίκληρον, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἤδη 
γεγαμημένην, ὅταν ἢ ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ ὕλῃ καταλελειμμένη " καλοῦσι 
γὰρ καὶ τὴν οὐσίαν »γλῆρον. καλεῖται δὲ ἐπίκληρος καὶ ἡ μη- 
δέπω ,γεγαμημένη, ἀλλὰ παρὰ τῷ πατρὶ οὐσα᾿ καϑότι καϑή- 
κεν αὐτῇ πᾶσα ἡ οὐσία. ἦν δὲ καὶ νόμος, μὴ κληρονομεῖν 
τοὺς νοϑους" διὰ χειρὸς δ᾽ ἐδίδοτο τἀργύριον μέχον πέντε 
μνῶν, πλέον δ᾽ οὔ. 

520. 18. τὰ παρασκήνια } ἔοικε δὲ καλεῖσϑαι παρασκήνια 
ὃ περὶ τὴν σκηνὴν ἀποδεδειγμ ἕνος τύπος ταῖς εἰς τὸν ἀγῶνα 
παρασκχευαῖς " ὁ δὲ ΖΔίδυμυς τὰς ἑκατέρωϑεν τῆς ὀρχήστρας 
εἰσόδους οὕτω φησὶ καλεῖσϑαι. 

522. 15. βούλομαι δὲ πρὸ τούτων εἰπεῖν} μέλλων εἰς τοὺς 
ἀγῶνας ἐμβάλλειν προοιμίῳ κέχρηται, βουλόμενος προσεχεστέ- 
ρους ποιῆσαι τοὺς ἀκούοντας. 28. ἔστι δὲ πρῶτον μὲν ] πρό- 
τασις. 25. ὡς, εἴπερ ἀληϑῶς 1 ὑποφορὼ, ὅρος “παραγραφικός. 
26. δίκας ἰδίας μοι προσῆκεν αὐτῷ λαχεῖν ὅτι ἔβλαψε καὶ 
ὕβοισε, δημοσίᾳ δὲ οὐκ ἠδίκησεν. 

ΚΙ 2 
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528. 2. ἐγὼ δὲ ἕν μὲν ἐκεῖνο εὖ οἶδα ] ἀντιπρότασις" λύ- 
σις, ἡ καὶ ἀνθυποφορά., 26. οἶδα τοίνυν, ὅτι καὶ τούτῳ 
πολλῷ 1. οὗτύς ἐστιν ὁ κύριος, ὅρος, εἰδικῶς ἐπηγμένος " [Ρ. 
ἰδικῶς εἰσηγμένος } διὸ καὶ ὀνόματι προήγαγε Ρ. ὀνομαστὶ 
προσήγαγε] καὶ σσολλῷ, φησὶ, χρήσεται τῷ λόγῳ, ἀληϑῆ λέγων. 
ἰμπαθο ἄπο γϑοῦΡα]α 1 Ῥαγ18. ἄθσιπ.} ἐπ᾽ οὐδενὶ γὰρ ἑτέϑῳ 
1ὉΡ. ἐπ’ οὐδὲν γὰρ ἕτερον οὕτως] ὡς ἐπὶ τούτῳ [Ὁ. τοῦτο] κα- 
ταφεύξεται Μειδίας, τῷ τῶ ἰπι Ῥαυ 15. ἀ665}} δια σώαν ἀποφῇναι 
τὸν ἀγῶνα. μία δέ ἐστιν ἡ ῇ ἀντίϑεσις, εἰς τοία κῶλα μερισϑεῖσα. 

594. 18. ἀλλὰ μὴν πρός γε τὸ τοιοῦτο 1 ὁ ὅρος τοῦ φεύ-. 
γοντος ὕβρισται “ημοσϑένης" ὃ ἀνϑορισμὸς τοῦ διώκοντος " 

οὐκ ὄντα μόνον “ημοσϑένην, ἀλλὰ καὶ χορηγύν᾽ ὅτι οὐ μόνον 
ὑβριστὴς, ἀλλὰ καὶ ἀσεβὴς ὃ Μειδίας. ἔστι. τοῦτο ὅρος διπλοῦς 
κατὰ “σύλληψιν. 18. οὐ γὰρ εἰς “ημοσϑένην] κὴ ἔχων δεῖξαι, 
ὅτι ἄρχων ἐστὶν, ἐκ τῆς τοῦ ὁμοίου παραϑέσεως, διὰ συλλο- 
γισμοῦ συνίστησι καὶ παράδειγμα. [4185 ἀπιᾶ5 ροβίχθηιδϑ γοοθ5 
Ῥαγ15. οχαἑτΠ1.} 97. ἐὰν μὲν ἐστεφανωμένον Ἰ συλλογισμύς. 

520. ῷ. οὕτω τοίνυν καὶ ἐμὲ] κατασκευὴ τῆς ἀσεβείας ἀπὸ 

τοῦ χρύνου. ΑΙἰμά: τοῦτό ἔστι συλλογισμὸς εἰδικῶς ΓΕ, ἰδικῶς} 
εἰσηγμένος " ἐπειδὴ γὰρ ὃ πρύτερος καϑόλου ὧν γνωστότερος 
Ὸ- ἀγνωστότερος ἢ} ἣν τοῖς ἀκούουσι καὶ βιαιότερος, διὰ τοῦτο 
ἐπήγαγε τὸ εἰδικὸν [Ῥ. τὸν ἰδὲ; τὸν], συνάπτων ἑαυτὸν [ὃ᾿. αὐ- 
τὸν] τῷ καϑόλου, καὶ πυϑανώτερον ποιῶν τὸν συλλογισμόν. 
ὅσ. εἰ δὲ χορηγὸν ὄντα ὑμέ ἕτερον] κατασκευὴ τοῦ ἀνϑορισμοῦ 
ἐκ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρχι τέλους. 1814. οἱερομη νίας οὔσης] ἢ ἕερο- 
μηνία, ἱερὰ ἑορτὴ κατὰ μῆνα. δ. ἅμα γὰρ τῷ “4ημοσϑένει 
καὶ ὃ χορηγὸς ὑβρίζετο ]} τοῦτό ἐστι τὸ κατὰ σύλληψιν νόημα" 
ἰϊῃ Ρ. νόημα ἀθέ5ι} μετὰ γὰρ τὸν ἀνϑορισμὸν, ὃν ἐβεβαίωσε 
τῷ συλλογισμῷ, ἀναγκαῖον ἣν ἐπάγειν Ὁ. ἐπαγαγεῖν } τὸ κα- 
τὰ σύλληψιν, ὥστε συλλαβεῖν αὐτῷ [9Ὁ. ὥστε “λαβεῖν δι᾿ αὐτοῦ] 
καὶ τὸν ὅρον καὶ τὸν ἀνϑορισμόν. 10. χρὴ δὲ, ὅταν μὲν τί- 
ϑησϑε τοὺς νύμους ] ἐντεῦϑεν ἡἣ τοῦ νομοϑέτου διάνοια, ὕ ἵνα 
καὶ ἐξ αὐτῆς βεβαιώσῃ τὸν συλλογισμόν. 18. ἦν ὁ τῆς βλά. 
βης]} ἐπαναφορὰ τὸ σχῆμα, ὅταν ὁλόκληρος λέξις ἐπ᾿ ἀμ- 
φοῖν τοῖν κώλοιν κατ᾽ ἀρχὰς. 1Ρ. ἀρχῆς] γένηται, καὶ ἔστιν 
ἐπιμελείας καὶ κάλλους. 15. ἀπέχρη ] ἤρκει. 22. ἀπήγγελλε 
τοίνυν τίς μον} συγγνωμονιπόν. 

526. 12. ἔτι τοίνυν οὐδ᾽ ὁμοίαν οὖσαν] ὁφῷς, ὅπως συγ- 
γνωμονικὴν ἐποίησς τὴν ἀντίϑεσιν, λέγων, ὅτι οὐκ ἀξιῶ (519) 
ἐστι συγγνώμη κα συγγνώμης 1. λα “έχρηται ἀντεξετάσεν δι- 
πλῇ τίνα. μὲν Μειδίᾳ πέπρακται, καὶ τοῖς ἄλλοις ὑβρισταῖς, 
τίνα δὲ αὐτῷ καὶ τοῖς ὑβρισϑεῖσιν. 

527. 2. εἰ μὲν τοίνυν ἐκείνων κατηγορεῖν. βούλεταί τις ἢ} 
αὐτὸν τὸν Μειδίαν πεποΐ ἔηκε κατηγοροῦντα τοῦ προέδρου καὶ 
τοῦ ϑεσμοϑέτου, ὅτι τοῖς ὑβρίσασιν οὐκ ἐπεξήλϑει (ΟἸο). .14 
ὀργὴ νὴ 4ίχ}] συγγνωμονικὴ ἀντίϑεοις. 99. ἀλλὰ μὴν ὁπη- 
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νίχα καὶ πεποιηκὼς 1 κατασχευή᾽ ὅτι τοῖς ἑκουσίως πλημμελοῦ- 
σιν οὐδεμίαν “φὴ συγγνώμην ἀπονέμειν " τὴς γὰρ συγγνώμονῃ- 

κῆς ἀντιϑέσεώς ἐστιν ἡ λύσις. 
528. ὅ. ἔπενϑ᾽ οἵ φονικοὶ περὶ φόνου διαφορᾶς. 18. 

τὴν ἐξ ξούλης ἰδίαν} οἵ δίκην νικήσαντες, ὥστε ἀπολαβεῖν χω- 
οίον, ἢ οἰκίαν, ἔπειτα ἐμβατεύειν κωλυόμενοι, μὴ ἐμβατεύσαν- 
τες ἐξελαυνόμενοι, δίκην εἰσάγρυσι͵ πρὸς τοὺς ἐξελαύνοντας, ἢ 
οὐκ ἐῶντας ἐμβατεύειν" “αὐ αὐτή ἡ δίκη ἐξούλης καλεῖται" εἴς- 
θηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐξέλλειν " οἵ παλαιοὶ γὰρ τὸ κωλύειν καὶ ἀπε- 
λαύνειν ἐξέλλειν. ἔλεγον. 96. τὰς μὲν γραφὰς} τὰς κατηγορίας 

5) τῶν νύμων, ἢ τῶν ψηφισμάτων, καὶ παρανόμων γραφὴν, κοὺ 
ἐπ᾽ ἄλλοις πολλοῖς δημοσίοις ἀδικήμασιν. 

529. 18. εἰς τὴν ἡλιαίαν] εἰς τὸ δι ταστήριον. 
580. 14. προξένους προστάτας ; φροντιστάς. 15. τὸν 

τοίνυν οὐ παρὰ τοῖς Ἕλλησι} συμπεράσματι κέχφηταν. τοῦ νοή- 
ματος, μᾶλλον δὲ ὅλης τῆς ἀντιϑέσεως, [Ῥ. μᾶλλον δὲ καὶ ὅλης 
τῆς συγγνωμονικῆς ἀντιϑέσεως δεικνὺς, [πἰσ Ῥανὶβ. αἀαὶδ ὅτι} 
οὐδεμιᾶς φιλανθρωπίας ἄξιος ὁ Μειδίας. 18. εἰ μὲν τοίνυν 
ἐντεῦϑεν εἰσέβαλεν εἰς τὸ πρός τι. βουλόμενος αὐξῆσαι τὸ ἔγκλην 
μα᾿ καὶ γέγονεν ἀκόλουϑος ἢ εἰσαγωγὴ τοῦ κεραλαίου" ηὔξησε 
τὸ κεφάλαιον ἐκ τῶν τεσσάρων τύπων τοῦ πρύς τι" τοῦ μείς- 
ζονος;» τοῦ ἐλάττονος, τοῦ ἐναντίου, καὶ τοῦ ἴσου. 28. κατὰ 
τὰς μαντε ἰας} ὁ τύπτων τοὺς κατὰ τὰς μαντείας ἐστεφανωμέ- 
γοὺς εἰς τὰς μαντείας ἀσεβεῖ. αἱἱ, ἀνάγνωθι δέ μον] πρῶτον 
ἀπὸ τοῦ μείζονος. 

582. 16. καὶ μὴν ἴστε γε τοῦτο, ὅτι βουλόμενοι δεύτε- 
ρον ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος κατασπευάξει τὴν κατὰ Μειδίου. - 934. 
εἶτα τὸν μὲν χορευτὴν ] κατὰ τὸν νύμον τὸν εἴργοντα ξένον 
ἀγωνίξεσϑαι. ἰρϊά. ὁ προκαλέσας (516}] πρόκλησις, τὸ προ- 
καλεῖσϑαι εἰς δικαστήριον" ἀντιπροκλήσεις δὲ, ἀντεγκλήματα, 
ἀντιλογίας. 

888. 2. φέρε δὴ πρὸς ϑεῶν] ἕ ἕτερον παράδειγμα, ἀπὸ τοῦ 
ξλάττονος, τὸ κατὰ τοὺς ἀτίμους, πολλῇ ἔλαττον τὸ [Ρτὸ τὸ 

Ῥα118.. χροίο Βαβι ὁ ὃν τοῦ] κατὼ τοὺς ξένους. 8. παραιτήσο- 
μα.} ἀντὶ τοῦ ἱκετεύσω. 

ες 584. 18. ἰδιώτην 1 ἀντὶ τοῦ πολίτην. ἰδιώτας λέγει ᾽49ι- 
στοφάνης τοὺς ἰδίους " περὶ τοὺς ξένους καὶ τοὺς ἰδιώτας. "πα- 
τὰ παραγωγὴν ἴδιος, ἰδιώτης " λέγεται δὲ καὶ ὃ πρὸς γένος ἴδιος. 
15. ἐπίτιμον 1 τὸν τετιμημένον » ἢ τὸν πλούσιον, ἢ τὸν μὴ ἄτι- 
ἑνον. 18. πολλῶν τοίνυν] τρίτον ἐκ τοῦ ἐναντίου. 24. καὶ 
ἔτι πρὸς τούτῳ ἢ δύο πεποίηκεν. ἐν ταὐτῷ, καὶ κατὰ ἀναίρεσιν 
εἰσήγαγεν, ὅπερ οἰκεῖον τοῖς ἀπὸ τοῦ ἐναντίου ἐπιχειρήμασιν, 
καὶ ταῦτ᾽ εἶπεν ἐκεῖνον μὴ πεποιηκέναι, ἅπερ αὐτὸς ὑπὸ ΜΏει- 
δίου πέπονϑεν. 

585. 9. πάλιν Φιλόστρατον. ἅπαντες ἴσμεν } δεύτερον πα- 
οὐδειγμα ἀπὸ τοῦ ἐναντίου. 



δι8ὃ ΘΟΉΟΙΙΑ ΑΔΑΡ ῬΕΜΟΒΤΗΕΝΕΝ 

δ80.. 12. ἐγὼ τοίνυν ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὸν τοῦ ἴσου μεταβαί- 
ψεῖν βούλεται τύπον, καὶ κέχρηται προοιμίτ, εἴτ᾽ οὖν προεπαγ- 
γελίᾳ. σύνηϑες γὰρ καὶ τοῦτο τῷ 4ημοσϑένει. 19, ἐχρῆν γὰρ 
αὐτὸν τέταρτον ἀπὸ τοῦ ἴσου. ᾿ 

587.»}.9.»» εὖ τοίνυν τις ὑμῶν} σημείωσαι" ῇ πηλικότης. 
Ἀμυᾶ; ἐνταῦϑα ἡ πηλιχότης, ἥτις περιέχει μὲν αὔξησιν τοῦ 
πραχϑέντος, διαφύρως, δὲ ἢ κατὰ τὸ πρὸς τι» ἐξ ἀντιϑέσεως 
δὲ εἰσήχϑη, ἥτις, ἐν ὅρῳ γίνεται μόνῳ " ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις 
στάσεσιν ἡ πηλικότης ἐπιλογικὴν ἔχει χώραν" αὔξησιν γὰρ ἔχεϊ 

τῶν ἐπιλόγων᾽ ἐν ὅρῳ δὲ κεφαλαίου. δύναμιν ἔχεν" διὰ (5ιο: 
181] ΔιηΡ 5). 6. οὐ γάρ ἐστι δίκαιον ἀντίϑεσις. 8. ἀλλὰ 
τὸν μὲν} σημείωσαι" πηλικότητος ἀντίϑεσις, καὶ ταύτης λύσις: 
10. οὐδὲ γὰρ αὖ τοῦτ᾽ ἔστιν εἰπεῖν] ἐπίπκρισις τὸ σχῆμα. 15. 
ἀλλ᾽ ἴσασιν ἅπαντες ] πρώτας τίϑησι τὸς παραδειγματικὰς πί- 
στεις. 17. τοῦτον ἐν Σάμῳ ἐν συνουσίᾳ τιν} } τετραπλῆ ἐστιν 
ἡ τῆς πηλικότητος ἐργασία" καϑαιρεῖ τὰ τῶν ἄλλων, ὅτι μιμρὰ 
παϑόντες μεγάλως ἠμύναντο" καὶ αὔξει τὰ καϑ'᾽ ἑαυτὸν, ὅτε 

μεγάλα παϑὼν οὐδ᾽ ὅλως ἠμυνάμην" καὶ πάλιν αὔξει μὲν τὴν 
Μειδίου ϑρασύτητα, καϑαιρεῖ. δὲ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην, ὡς ἔλατ- 
τον τοῦ δέοντος παροξυνϑεῖσαν. Ῥεπ. ὅταν ὡς ὑβρίζων ΘᾺ 
μείωσαι" ἐπαναφορά. 

589. 8. ἐγὼ μὲν οἶμαν παρ᾽ ὑμῶν] συνήϑως πάλιν ἐπιλο- 
γιπῇ παρεχβάσει ἐχρήσατο. 14. οἶμαι τοίνυν, τινὰς ὑμῶν 
σημείωσαι " παρέκβασις. παρέχβασις δέ ἐστι λόγος ἐξαγώνιος 
μὲν, συναγωνιζόμενος δὲ πρὸς τὸν ἀγῶνα. 

540. 92. ἐρήμην] ὅταν μὴ ἀπαντήσας ὁ διωκόμενος ἐπὶ 
τὴν δίηην καταδικασϑῇ. ὅμοιον καὶ τὸ ἐρήμην ἁλῶναι. 26. 
καγὼ μὲν οὕτως εὐλαβῶς 1 πληρώσας ἐν τῇ πηλυκότητι. τοὺς 
ἀγῶνας ἥκει λοιπὸν ἐπὶ τὴν παρέκβασιν, ἥτις καὶ ἐμπίπτων. 
κέκληται, δι᾿ ἧς τά τε παλαιὰ ἀδικήματα τοῦ Μειδίου περὲ 
τὸν Δημοσϑένην καὶ μετὰ τὴν χορηγίαν συνάπτει, δεικνὺς, 
ὅτι δι᾽ ἔχϑραν καὶ ἐξ ἐπιβουλῆς πολεμῶν ταῦτα πεποίηκεν. ἔστι 
δὲ ἐν τῇ παρὲξ εχβάσει πρῶτον μὲν τὰ κατὰ τὸν Στράτωνα, ὅτε 
κἀκεῖνον ἠτίμωσεν" κἀμοὶ τὴν καταδίκην οὐκ ἐξέτισεν" ἔνϑα 
«οὗ ἐλέου ἐκβολὴν ἐποιήσατο, καιρὸν ἐπιτήδειον νομίσας, αὖ- 
ξῆσαι μὲν τὰς συμφορὰς τοῦ Στράτωνος, καὶ εἰς ἔλεον διὰ 

τούτων ἀγαγεῖν τοὺς δικάζοντας, φϑόνον δὲ καὶ μῖσος κινῆσαι 
τῷ Μειδία. βεβαιοῖ δὲ καὶ τὴν δίκην ἑαυτῷ τὴν περὶ τῆς ἐξού- 
λης. εἶτα ἐπὶ τὰ λοιπὰ δύο μετῆλθε" τὸ μὲν πρότερον, ὅτι λει- 
ποταξίου γραφὴν. παρεσκεύασε κατὰ “4ημοσϑένους" τὸ δεύτερον 
δὲ περὶ τῆς ἐφ αἵματι γραφῆς. «πεποίηται δὲ τὴν ἀπολογίαν. 
τούτου τοῦ μέρους κατὰ στοχασμὸν τὸν προκατασκευαζόμενον 
οὐ διὰ πάντων τῶν. κεφαλαίων, ἀλλ᾽ ὥστε τὸ «σχῆμα σώξεσϑοι 
τὸ στοχαστιπόν " προκατασχευαξόμενος δοκεῖ, ὃτι καὶ τὸν ᾿Ξοίς 
σταρχον ἀπολύευν πειρᾶται τῆς αἰτίας. 



Ε ΟΟΘΙΟΕ ΒΑΡ ΑΒΙΟΌ. δ19 

ἔν Ν41. 16. διαιτητὴς] τοὺς ὑπὲρ τὸ πεντήκοντα ἔτη 7εγο- 
νύτας καὶ καϑαροὺς. πάσης αἰτίας ὑπειλημμένους ἀπὸ τοῦ 
ληξιαρχικοῦ γφαμματείου πληρώσαντες τὰ τῶν πολιτῶν διαυτῶν 
ἐποίουν" ξένοις “μέντοιγε ἐπὶ τοῦτο ἐλϑεῖν οὐ συγκεχώφητο. ἔξεστι 
δὲ τοῖς μεμφομένοις τὴν τῶν διαιτητῶν κρίσιν ἐκκαλεῖσϑαι τὸ 

δημόσιον δικαστήριον, καὶ εἰ μὲν ἤρεσκε τοῖς ἀντιδίκοις, τέλος 
εἶχεν ἡ δίκη. εἰ δὲ μὴ, τὰ ἐγκλήματα, καὶ τὰς προβλήσεις, καὶ 
τὰς μαρτυρίας, ἔτι δὲ καὶ τοὺς νόμους, καὶ τὰς ἄλλας πίστεις 

ἀμφοτέρων, ἐμβαλόντες εἰς καδίσκους, καὶ σημῃνάμενοι παρε- 
δίδοσαν τοῖς εἰσαγωγεῦσι τῶν δικῶν. διαιτῶν λέγεται ὁ δικάζων, 
καὶ διαιτῶ, τὸ ἴσον νέ μῶ; καὶ διαιτητήριον, ἐν ᾧ διαιτῶνται" 
ὥσπερ καὶ τὸ παταδιαιτήσω, καταδικάσω, κατακρινῶ. 928. ὑπω- 
μοσίαι] ὑπωμοσία τὸ ὑπερτίϑεσϑαν δίκην, προφάσει χρώμενον 
ἀποδημίᾳ, ῆ νύσῳ, ἤ τινι τῶν παραπλησίων, μεϑ᾽ ὅρκου, 
οὕτως ἐλέγετο, καὶ τὸ ποιεῖν τοῦτο, ὑπύμνυσϑαι. 1614. παρα- 
γϑαφαὶ] παραγραφή ἐστιν, ὅταν λέγῃ τις, ὅτι τὸ πρᾶγμα, περὶ 
οὗ τὸ ἔγκλημᾶ ἐστιν, εἰς τὸ δικαστήριον εἰσήχϑη πρότερον, καὶ 
γεγένηται περὶ αὐτοῦ γνῶσις" καὶ διὰ τοῦτό φησι, μὴ δεῖν ἔτι 
περὶ αὐτοῦ συνίστασϑαι κρίσιν, μάλιστα δὲ τοὺς νόμους ἀναγι- 
νώσκει τοῖς δικασταῖς, οἵ πλεονάκις δικάξεσϑαι περὶ τῶν αὐτῶν 
οὐ συγχωροῦσι. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, ἅμα τοῖς 
δικασταῖς παραδεικνὺς, ὡς οἵ πάλαι δικάσαντες, καὶ δικαίως 
καὶ κατὰ τοὺς νόμους ψηφίσαντες" καὶ τοῦτό ἐστι παραγραφή. 
καὶ οὐδὲ ἔνεστιν αὐτὴν ὁ εἰσάξων, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας δίκας " 
τῶν γὰρ ἄλλων δικῶν προστέτακται ἑκάστῳ" τῶν ἐν ταῖς ἀρ-. 
χαῖς εἰσάγειν τινά. (51..) παραγράφεσϑαι οὖν ἐφεῖται καὶ τοῖς 

τοσοῦτόν τι ἐγκαλουμένοις, περὶ οὐ νενομοϑέτηται. 

542. 19. κλητῆρα] κλητὴρ λέγεται, ὁ καλῶν εἷς τὸ δικα- 
στήριον πάντας" δημαϊνει δὲ χαὶ τὸν μάρτυρα ἡ λέξις. 

548. 9. συνέβη δὲ ὑ ὑπερημέρῳ γενομένῳ] Ἷ ἵνα ἀδικήσῃ, ἀπέ- 
ἄρυψε τὴν κυρίαν, καὶ διὰ τοῦτο προέλαϑεν ὑπερήμερος γενό- 
μενος. 18. ἐκτέτικεν} ἀποδέδωκεν. ἰθι4. τὴν μὴ οὖσαν] μὴ 
οὐσα ἡ δικαία. 17. ἀτίμητον ἀγωνίσηται δέκα μνῶν δίκην] 
ἀτίμητος ἀ ὧν, ἐφ᾽ ὦ τίμημα ὡρισμένον ἐκ τῶν ΨΜόμων. οὐ 
κεῖται» ἀλλ᾽ οἵ δικάξοντες ἐτιμῶντο, τί χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι. 
ὁ δὲ τιμητὸς, ᾧ πρόσεστιν ἀπὸ τῶν νόμων ὡρισμένον τίμημα. 

΄ 

544. ὃ. ἀπρύσκλητον] τὴν οὐ προσκεηλημένην. ὉΠ, καταβρα- 
βευϑέντα] οὐδαμοῦ ἀλλαχοῦ εὕρηται παρὰ τῷ 4ημοσϑένει. 

546. 14. οὗτος μέντοι πολίτης ὧν] περὶ στρατείας. 92. πα- 
ρὰ] σημείωσαι" ἡ παρὰ ἀντὶ τῆς διά. 

547. 8. ἐγὼ γὰρ οἶμαν πάντας ἀνθρώπους] ἐπίλογοι τοῦ 
κατὰ τὸν Στράτωνα διηγήματος. 19. ἡγοῦμαι μὲν τοίνυν (510)} 
μέλλων ἐφ᾽ ἕτερα μέρη μεταβαίνειν [Ὁ. καταβαίνειν] τῆς παρεκ- 
βάσεως, λέγω δὴ τοῦ τε λειποταξίου καὶ τὴν ἐφ᾽ αὕματι, γρα- 
φὴν, προοιμίῳ κέχρηται αὔξησιν περιέχοντι τῶν τὲ λεχϑέντων 
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καὶ τῶν δηϑησομένων. 96. ὅτι μὲν δὴ λειποταξίου γραφὴν} 
δευτέρα κατηγορία κατὰ 4ημοσϑένους ὑπὸ Μειδίου. 

548. 8. πρὸ τῶν ἐπωνύμων} ἐπώνυμοι, οἵ ἐκ τῶν φυλῶν 
τὰς ἐπωνυμίας ἔχοντες. 12. τῷ γὰρ ἀϑλίῳ καὶ ταλαιπώρῳ 
τρίτη κατηγορία" ἣν λύει ὃ “ημοσϑένης κατὰ στοχασμὸν προκα- 
τασκευαξόμενον, οὐχ ὁλομλήρως μέντοι διὰ πάντων τῶν κεφαλαίων, 
ἀλλ᾽ ὥστε μόνον τὸ σχῆμα σώζεσϑαιν τὸ στοχαστικόν. προκαταὰ- 
σχευαζόμενος μὲν οὖν δο" “εἶ, διότι καὺ αὐτὸν τὸν ᾿Αφίσταρχον 
ἀπολύειν πειρᾶται τῆς αἰτίας" ἔχεν δέ τινὰ στοχαστικκὲ κεφάς-. 
λαιαν οἷον χρῶμα, διατί ἂν ἐβουλήϑη φόβου ἔγκλημά σοι ἐπά- 
γευν" ὁ δέ φησιν, ἵνα μὴ δῶ τὴν ἐπὶ τῇ ὕβρει δίκην. πιϑανὴ 
δὲ ἀπολογία, ὅτι, καὶ οὐκ ἠσχύνϑη ϑεοὺς, ἢ ὁσίαν, ἢ ἀνϑρώ- 
σίους ἐκείνους, οὺς ἔπενϑε κοτηγορεῖν ἐπὶ τῷ φύνῳ" ὁ δὲ ἐκ 
στεριτροτπῆς᾽ τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἰϑεμιὸν τούτων οὐδὲν ἐννοῆσαι. 
Ῥοη. λειποταξίου ἢ λειποταξίου, κα αἱ λειποτάκτης, ὁ φυγοπόλεμος. 

552. 1. ὥστ᾽ ἐπαιτιασάμενός με. φόνου] ἐνταῦϑα ὡς μαρ- 
τύρων ἀπαίτησιν ἐππεπλήρωκε" “μαρτύρεται γὰρ καὶ ϑεοὺς, καὶ 
δῆμον, καὶ τὴν ἐξ 'Δρείου πάγου βουλὴν, ὅτι ἐπέτρεψέ μοι 
ἁύειν ταῖς Εὐμενίσι, τὸν δὲ ἀντίδι κὸν», ὅτι “οὐδαμοῦ ἐκώλυσέ 
μὲ ταῦτα πράττοντα. 2. εἰσιτήρια] ὅταν ἄρχηται βουλεύειν, 
ἢ ϑύειν. 4. ἀρχιϑεωροῦντα] φροντίζοντα τῶν ϑείων. 6. ϑεω- 
οίαν] φροντίδα ϑείαν. 

ὅδ8. 17. ὥμνυε μὲν κατ᾽ ἐξωλείας] χρῶμα, διατί ἂν ἐβου- 
λήϑη ἔγκλημά σοι ἐπάγειν" ὁ δέ φησιν; ἵνα μὴ δῶ τὴν ἐπὶ τῇ 
ὥὕβρεν δίκην. 419. ἠξίου δὲ καὶ πρὸς ἐμὲ] πληρώσας τὴν παρέκ-- 
βασιν, εἰσέβαλεν εἰς "τοὺς χαϑολικοὺς ἐπιλόγους, οἵτινες μικρῷ 

στλείους εἰσὶ τῶν ἀγώνων. 

564. 98. κατ᾽ ἐξωλείας] ἐξώλεια, ἡ πανωλεϑοία, ἥ παν- 
τελὴς ἀπώλεια" καὶ ἐξώλειαν ἑαυτῷ προσεπαρασάμενος, καὶ ὅτι-, 

οῦν αὐτῶν ἈΣΚῚ τουτέστιν ἀπηγοφευμένον καπόν. 
δδ5. 2. τοῦτο μέντοι τὸ τοιοῦτον ἔϑος] πληρώσας τὴν 

παρέκβασιν, ἐπιλογίζεται. λοιπόν. 27. ὅσα μὲν τοίνυν] πληρώ- 
ας τοὺς ᾿ γῶνας, καὶ τὴν παρέκβασιν, καὶ τοὺς ἐπιλόγους παλιν 
[ρύο πάλιν ἴν ῬᾶΡ15. οϑδί τῆς] παρεκβάσεως, ἐντεῦϑεν ἐπὶ τοὺς 
κὐποῖτ. τοῦ περὺ τοῦ λύγου [ὃῬ. τοῦ παντὸς λόγου] κεχώρη-- 
κεν" ἐννοίᾳ δὲ κέχρηται προοιμιαστικῇ, ΙΡ. καὶ κέχρηται μὲν 
προοιμιακῇ (519) ἐννοίᾳ] ἅτε δὴ μέλλων. εἰς ὁλόκληρον κεφά- 
λαιον ἐμβαλεῖν. ΓΡῚ ἐμβάλλειν], χωρεῖ δ᾽ εὐϑὺς ἐπὶ τὴν ἀνακεφα- 
λαίωσιν, ἐν ἡ παραλαμβάνει τὸ κατὰ σύλληψιν. νὰ, 

566. ὃ. οὐκ ἔστ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ] σημείωσαι" ἐντεῦϑεν εἴληπται 
τὸ οὐκ ἔστ᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ οὐχὶ τῶν ἁπάντων. 4. ἀλλ᾽ ἐπὶ. “μὲν 
τοῖς} ἐν τούτῳ τὸ δημόσιον. 1014. ἐγὼ μόνος ἠδίκημαι] ἐν τού- 
τῷ τὸ ἰδιωτικόν. , 8. ἐφ᾽ ἅπασι, δὲ τούτοις] ἀϑροισμὸν ποι- 
εἴται πάντων, ἐξ ὧν δημόσιον τὸ ἀδίκημα. 19. οὐχ ὡς ὑπὲς 
ἡμῶν ὄντος μόνον τοῦ λόγου] ἀνακεφαλαίωσις τοῦ κατὰ σύλ- 

ληψιν, ὅτι καὶ ὕβρις καὶ ἀσέβεια τὸ πραχϑέν. δοκῶν δὲ πεν 
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παῦσϑαι τῶν τοιούτων, [ὉῬ. τούτων, οτηίδ50 τῶν πάλιν ἄρχεται" 
ὕστερ -.- τοῦτο γὰρ} ἴδιον Ζ4ημοσϑέ νους, τὸ πολλὰς εὐρίσκευν 

μυϑύδους, ὥστε τὰ ἰσχυρὰ [ὈῬαν. ὡς τὼς ἰσχυρὰς λέγοντα συνε- 
χῶς [πὰρ νοχ ἱπ Ῥαν. ἀ46651} φεύγειν τὸ προσκχορές. 18. καὶ 
τοὺς βοηϑοῦντας] μέλλων κατολίγον [Ρ. μετ᾿ ὀλίγον ἐκβάλλειν 
[πἰς ἀἀάι Ῥανΐ5. αὐτοῦ] τοὺς συνηγύρους, ἐντεῦϑεν ἤδη προ- 
διαβάλλει, συνεϑίς ὧν τοὺς δικαστὰς ταῖς, κατ᾿ αὐτῶν βλασφη- 
μίαις. 18. εἰ μὲν, τοίνυν] ἡ ποιότης, ἡ ἐν ἐπιλόγοις, κοινή. 
ἀποδείκνυσι γὰρ, ὁποῖον ἑαυτὸν ὃ Μειδίας καὶ πρὸς τοὺς ἄλ- 
λους ἀπέδειξεν. ἄλλως ἐντεῦϑεν [πὲς δά σι Ῥαυ 8. ἐστὶν] ἥ 
τῆς ποιύτητος ἐξέτασις, ἥτις ἐστὶ κοινὴ τούτοις » ἐν οἷς ἐπίορ- 
κον, ἄπιστον, ὠμὸν, δύστροπον ἐπέδειξεν" ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν. ἡ 
“τοιότης ἰδίαν ἐξέτασιν ἔχει, ποδαπὸς γέγονε Μειδίας περὶ τὸν 
“ημοσϑένην" νῦν δὲ τὴν παϑολιρὴν. εἰσάγει ποιότητα, ποδαπὸς 
σπυερὶ σύμπασαν τὴν ξαυτοῦ βιοτὴν ἐφάνη. 

557. 1. τί οὖν; σὺ δεινότερα, ἢ τῶν ἄλλων] ἐν οἷς δοκεῖ 
φοβεῖσϑαν, μὴ διαφύγῃ, ἐν τούτοις μᾶλλον παροξύνει τοὺς 
δικαστάς. 

558. 16. ἐξ ᾽4ογούρας] παρὰ Μενάνδρῳ ᾿“ργυρᾶς. ΑΙϊια:: 
Γάργουρα, πόλις Εὐβοίας. ἀστράβη, εἶδος καϑέδρας" κυμβίον, 
[νοτ. 17.] εἶδος περικεφαλαίας καὶ ἐκπώματος, ὅπερ ἐπίμηπες 

καὶ στενὸν, καὶ τῷ σχήματι παρόμοιον τῷ «πλοίῳ, ὃ καλεῖται 
κυμβίον. φέρων δὲ τὴν χρῆσιν τῆς λέξεως ὁ ᾿Ἡφωδιανὸς ἐν τῇ 
καϑόλου φησί: ϑυτὰ [Ρ. ῥητὰ] καὶ κυμβία καὶ φιάλας. 
18. οἵ πεντηκοστολύγοι] πεντηκο οστὴ, παὶ Ππεντηκοστολύγοι, χαὶ 
πεντηκοστεύεσϑαι" πεντηποστὴ μὲν, τὸ τέλος, ὃ τελοῦσι" πεν» 
τηκοστολόγοι δὲ, οἵ τοῦτο ἐκλέγοντες" »πεντηκοστεύεσϑαι δὲ, τὸ 
πράττεσϑαι τὴν πεντηκοστήν " καὶ λαβόμενος ἣγεν ἀϑύτου πεν- 
«ηποστολογίου. κάδος δὲ [νογ8. 18.} μέτρον οἰνηρόν. 92. εἶ 
μὲν γὰρ ἐποίεις ταῦτα] διλημμάτῳ κέχρηται, οὗ τὸ μὲν πρῶτον 
μέρος ἀκολουϑίαν ἔχει, τὸ δὲ δεύτερον σεσόφισται. 

559. 14. καταψεύδονταί μου] μαρμεάδομα. γενικῇ. 

561. 8. λέγεταν τοίνυν ποτὲ ἐν τῇ πόλει] ἐφ᾽ ἕτερον εἶδος 
μεταβέβηκε τῶν ἐπιλύγων, {ὉΡ, μεταβέβηκεν ἐφ᾽ ἱἕτερον μέρος 
ἐπιλόγων] δι᾿ οὐ πειρᾶταν δεικνύναι καὶ [ὃ"Ῥ. μὴ Ῥ00[0] ὄντα 
αἰδοῦς ἄξιον τὸν Μειδίαν" αἰδοῦς [ὃὈΡ. αἰδὼς} τυγχάνει τις, ἢ 
διὰ λαμπρότητα γένους, ἢ διὰ στρυτείας [Ρ: στρατηγίας] καὶ 
πράξεις οἰκείας, ἢ διὸ φιλοτιμίαν τῶν ΙΡ. φιλοτιμίας τὰς] περὲ 
τὴν πόλιν" ἃ, ὅτι οὐ προσῆν, ᾿Αλκιβιάδης εἰσήγαγε; δεικνὺς 
Μειδίᾳ, ἔΡνὸ 1ι15 ΨΘΥΡῚ5. ἃ ἃ, ὅτι ἴπάθ Ῥι 5ἷο μαβοῖ: βουλό- 
μενος οὖν εὐαφόρμως ἐξετάσαν. μὴ προσόντα ταῦτα τῷ Μειδίᾳ, 
τὸν ̓ Αλκιβιάδην συνήγαγεν} οὐχ ἵνα συγκρίνῃ, [54ἀπ Ῥ, πρὸς 
αὐτὸν τὸν Μειδίαν] ἀλλ᾽ ἵνα ἐξετάσῃ : [Ρ. αι τὰ Μειδίου 
ἀδικήματα] καὶ ἵνα δείξῃ πρὸς τούτοις, ὅτι, εἰ τηλικοῦτος ἦν 
[Ρ, τηλιποῦτος ὧν 5'με εἰ ᾿Αλκιβιάδης, οὐκ ἔτυχεν αἰδοῦς, 
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σῶς τύχοι Μειδίας ἴργο Πῖ5 ἐγραδ ψεγθὲ5 ροβέγομη5 1 Ῥαΐ. 
ται ]το Ρὶυγα ῬΘΡΘΥ λίαν]. 

562. 24. χάριτος τὸ χάριτος ἀντὶ αἰδοῦς. αἴξ, γένους 
ἕνεια, νὴ 4ἰαἹ τοῦτο συνῆπται τοῖς παρασήμοις, πρὶν διορϑῶ- 
ϑῆναι τὸν λόγον" τὰ δὲ μέσα ἐνετέϑη. 

568. 5. ὑποβαλομένη] εἰσποιήσασα" ἐπὶ τῶν χαμαιῤῥιφῶν 
παιδίων, ἅπερ ἕαυτῶν αἵ γυναῖκες ὑποβάλλονται. 

564. 12. ἀποκναίει] ἀπολλύει, διαφϑείρει. 
569. 6. οὐ συγκατέστησε τὸν στύλον] ἀντὶ τοῦ οὐ συγκα- 

τεστολίασε, μᾶλλον οὐκ ἀπέσωσεν. 8. εἰ τοίνυν ὡς ἀληϑῶς] 
τῷ κατὰ ἀντιπαράστασιν χέχρηταν νοήματι μετὰ τὴν ἔνστασιν. 
18. ἐγὼ γὼρ οἶδ᾽, ὅτι πολλοὶ πολλὰ 1 ἐκ τοῦ πρός τι ἐπει- 
λογίξεται. 

670. 17. περιωϑῶν] περιάγων. 
571. 8. βούλομαι τοίνυν ὑμῖν] τὴν πηλικότητα νῦν ἐπι- 

λογίξεται. 18. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἵνα πρώτης] παράδειγμα 
ἀπὸ τοῦ ἐβρηχανουι 

572. 9. ἕτερος ἀδικεῖν ποτ᾽ ἔδοξεν ὑμῖν] ἀπὸ "τοῦ ὁμοίου" 
ἔστι δὲ ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως ἀσϑενές. ΟΥ. σκύτος ἔχω»] σκύτος 
σῶν δέρμα, ἀφ᾽ οὐ καὶ σκυτεύς. 

574. 4. ἃ τοίνυν οὐδενὸς τῶν εἰρημένων εἰσέβαλεν εἰς 
τὴν τοῦ ἐλέου ἐκβολήν" κέχρηται δὲ προδιορϑώσει, προσεχέστε- 
ρον ποιῶν τὸν ἀκροατήν. 

576. 15. ὡς ἐσκεμμένα καὶ παρεσκευασμένα πάντα λέγω 
νῦν ἐκ τοῦ περὶ μεϑόδου δεινότητος περὺ προσποιήσεως ἐν 
τῇ δικανικῇ κἂν ἐσκεμμένος ἥπῃς, προσποιοῦ αὐτόϑεν λέγειν " 
ὅτι ὃ δικαστὴς ὑποπτεύει τὸν ϑήτορα, καὶ δέδοικε, μὴ ἐξαπα- 
τηϑῆ" ὁ δὲ 4ημοσϑένης ὁμολογήσας ἐσκέφϑαι, αἴτιον οὐ πέ- 
φηνε Μειδίαν. 90. ὁ γὰρ τὰ ἔργα παρεσχηκῶὼς} σημείωσαι" 
ὅρος εἰς πρότασιν προοιμίου. 

ζον 

5677. 4. ἐξεκκλησίασαν (510}] συνήϑροιξον. 
518. 26. οὐκ ἂν ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κατέδυ] ὅτι οὐ "ατέδυ. 

καὶ τὰ αὐτῷ ὅμοια εἰς τρία πρόσωπα συνήρμοσται. 

581. 8. κατὰ τοὺς νόμους δ᾽, ἥντινα βούλει] -παραγραφικῷ 
ἐπιχειρήματι, κέχρη ται. 14. πέπυσμαι τοίνυν καὶ Φιλιππίδην 
πληρώσας τὸ μέρος τὸ κατὰ τὸν Εὔβουλον, ὅπερ ἦν ὡς καϑ 
ὑπεροχὴν, ἐπὶ τοὺς ἄλλους συνηγόρους πεχώρηκεν, οἵτινες καὶ 
ἥττονος ἀξιώματος μετέχουσι, καὶ οὐχ ὃ ὁμοίως ἠϑικὸν ἀπαιτοῦσι 
τὸν λύγον. μετὰ τοὺς ἱππέας ἐξήτασε τοὺς περὶ Τιμοκράτους 
τῇ διαβολῇ τῆς ποιότητος, αὐτὴν τὴν μέλλουσαν παρ᾽ αὐτῷ 
γίγνεσϑαι μαρτυρίαν σαϑρὰν ἀπεργαζόμενος. 

588. 6: ἡ ,προβολὴ] προβολὴ, πρόκλησις ἡ εἰς τὸ δικα- 
στήριον. 7. ἀπεχειροτόνησε] ἀπεψηφίσατο. 

58. 12. συντεύξεται} ἀντὶ τοῦ συνακολουϑήσει, ἢ μας τ 
ὑπαντήσει. 

--κυ.6.......2.β.... .........ὕ 
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τ5ὅ86..8. ὦρ᾽ ἐάν τις ὑμῶν ἀδικούμενος] περὶ κριτοῦ ἀνὰ 
νύμων. 

587. ο. τὴν ὁσίαν] ὁσίαν, τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ τὴν ἢ ἡμέ- 
φαν; ὁσίαν κηδείαν, τὴν ἐπὶ νεκροῖς τιμήν᾽ ἔϑαψαν δὲ αὐτοὺς. 
μὴ ἀτιμάσαντες. νεκροῖς ὁσίαν. 

Δ ὉΒΑΤΙΟΝΕΜῚΙΝ ΑΝΟΒΟΤΙΟΝΕΜΝ. 

4 598. 1. ὅπερ Εὐκτήμων] ἡ στάσις πραγματική. ΑΙυὰ: 
ὅτι οὗτος λόγος μετὰ τοὺς Φιλιππικοὺς δεύτερός ἐστι τῶν δη- 
μοσίων. ΑΙπάὰ: ὁμολογεῖ τὴν ἔχϑραν ὁ κατηγορῶν, ὡς προα- 
δικηϑεὶς τῇ κατηγορίᾳ ἀμυνόμενος. 

6894. 28. περὶ τοῦ ἀπροβουλεύτου ἀπροβούλευτον, τὸ μὴ 
πρότερον εἰς τὴν βουλὴν, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἰς τὸν δῆμον εἰσάχϑὲν 
ψήφισμα. 96. ὃ ἐπιστάτης] ἐπιστάτης, ἄρχων τῶν πρυτάνεῶν, 
ὃς προσάγει τῷ δήμῳ τὰς πρίσεις καὶ δοκιμασίας τῶν κοινῶν. 
δὶς τὸν αὐτὸν ἐπιστατῆσαι οὐκ ἐξῆν. φυλάσσει δὲ τοῦ ἱεροῦ 
τὰς κλεῖς, ἐν ᾧ τὰ δημόσια χρήματα, ἔτι μὴν καὶ τὴν δημοσίαν 
σφραγῖδα. ἐπειδὰν δὲ οἵ πρυτάνεις συναγάγωσι τὴν βουλὴν καὶ 
τὸν δῆμον, ὁ ἐπιστάτης πληροῖ προέδρους ἐννέα, ἀπὸ φυλῆς 
ἑκάστης ἕνα, πλὴν τῆς πρυτανευούσης, καὶ πάλιν ἐκ τῶν ἐννέα 
τούτων ἐπιστάτην ὃ ἕνα κληροῖ, καὶ τὸ πρᾶγμα παραδίδωσιν. αὖ- 
τὸς δὲ εἰσάγει τὴν δίκην, ἤαὶ ἐπιμελεῖται κατὰ νόμον πάντα 

γενέσθαι καὶ μηδὲν παραλειφϑῆναι πρὸς τὸ διδαχϑῆναι τοὺς 
δικαστάς. ἐπιστάται δύο σαν ᾿ἀϑήνησιν, ὧν ὃ μὲν ἐκ πρυ- 
τάνεων ἐκληροῦτο, ὁ δὲ ἐκ τῶν προέδρων. ἐλέγετο δὲ καὶ ὃ ἐν 
τοῖς κοινοῖς ἐφεστηκὼς «πράγματι ὠὌτινιοῦν. 

898. 47. ὥσπερ γὰρ, εἶ, τις ἐκείνων προήλω] στρογγύλον 
σχῆμα" τοῦτο κεῖταν καὶ εἰς τὸν κατὰ ᾿Δριστοκράτους. 

596. 4. διαλειροτονίαν] διαχειροτονία, διάκρισίς τις χειρο- 
τονίας ἐν πλήϑει γινομένης.. 

598. 4. ὀρύβους] ὔροβος, εἶδος πκριϑῆς. 
599. 14. πικρῶς καὶ ἁπλῶς) πικρῶς ἐν τῷ ἡ ολάζονῃ ἁπλῶς 

ἐν τῷ χωρὶς κακουργίας, ἀκούειν. 35. αὐτῇ ̓60)] διττὴ φέ- 
ρεται ἡ γφαφή᾽ καὶ ἡ μὲν κατ᾽ αἰτιατικὴν προαγομένη τοιοῦτον 
ἔχει τὸν νοῦν" ἀνελοῦσα τοῦτον τὸν νύμον, ἤτον παραβᾶσα; 
διαχειροτονίαν παρ᾽ ἑαυτῆς ἔδωκεν, ὅτι χρὴ στεφανοῦν αὐτόν" 
ε δὲ κατὰ δοτικήν " ἀνελοῦσα τοῦτον τὸν νόμον », ἐχειροτόνησεν 
πεῖνον ἑαυτῇ. 014. τῆς ἑταιρήσεως πορνείας. 

600. 22. ἐπαγγέλλειν) ἐπαγγελία, δοκιμασία ἔργου. 
601. 19. ἀπαγε] ἀπαγωγῇ χρῶ" ἀπαγωγὴ δέ ἐστιν ἡ τῶν 

κακούργων πρὸς τοὺς ἕνδεκα παράδοσις. 20. ἐφηγοῦ) ὑπό- 
δειξον (δἷο, πο ἐπέδειξον) τοῖς ἄρχουσιν. 21. γράφου! πρὸς 
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τοὺς ϑεσμοϑέτας δηλονότι. 26. , ἀπάγειν ] ἀπάγειν ;. ἐφηγεῖς- 
σϑαι, γράφεσϑαι, δικάζεσϑαι. τούτων ἕκαστον ἐπὶ τῶν ἑτέρως 
κατηγορούντων λέγεταν᾽ ἀλλ᾽ εἰ μὲν πρὸς διαιτητὴν ἡ διαδι- 
“κασία ,γίνεται, καλεῖται δικάξεσϑαι" καὶ ἀπάγοντες, ἀποσοβοῦν- 
τες, ἀπελαύνοντες᾽ τὸν ἄνδρα ἀπάγοντες. 27. πρὸς Εὐμολ- 

πίδας] Εὐμολπίδαι, γένος ἀπὸ τοῦ ᾿Θρακὸς, ὃς καὶ τὴν μύησιν 

εὕρεν, ἢ ἀπὸ τοῦ [Μουσαίου υἱοῦ, ὃς ἦν ἀπὸ τοῦ δευτέρου 
πέμπτος. ἐπηράσαντο δὲ αὐτῷ Εὐμολπίδαι καὶ κήρυκες. 

608. 4. τὰ πομπεῖα] σκεύη τὰ εἰς τὰς πομπάς. 

609. ροεϊ. ἀπογράφειν] οὗ τῷ δήμῳ χρήματα, ὀφείλοντες 
ἐκ παταδίπης καὶ μὴ ἀποδιδόντες μέχου τῆς ἐννάτης τρυτα- 
ψείας εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπεκλείοντο, μήτ ̓ ἐγγυητὰς καταστῆσαι 
δυνάμενοι τοῦ ὀφλήματος. (51...) ἀπογραφή᾽ ἐπειδάν τις λέγῃ 
τινὰ ἔχειν τι τῶν τῆς πόλεως, ὁ ἐναγόμενος ἀπογραφὴν ποι-- 
εἴται, δηλῶν, ὕσα τε ἔχει» καὶ ὅϑεν τὰ χρήματα. μήποτε καὶ 
εἶδός τινός ἐστι δίκης ἡ ἀπογραφή" εἰ γὰρ ἀρνοῖτό τις μὴ 
ἔχειν, ἀπογραφῆς ἐκρίνετο, οὖκ ὀρϑῶς γεγενημένης τῆς ἀπὸο- 

γραφῆς. 
614. 28. ἐξορχησάμενος φυγὸνς ἀποδράς. 
ΘΊ16. 1. τοῖς χοινυκίσι] χοινιπὶς τοῦ τροχοῦ, ἐν ᾧ στρέφεται 

ἄξων. 
617. 19. νεώσοιποι) τὸ ναύσταϑμον. 99. δεκατεύοντες] 

δεκατευταὶ οἱ τελῶναν οἵ τὴν δεκάτην ἐκλέγοντες καὶ συλ- 
λέγοντες " καὶ δεκατηλόγον ὡσαύτως" καὶ ϑηλυκῶς τὴν δεκα- 
τηλόγον. μ 

618. 4. πομπείων ἐπισκευαστὴς] πομπεία λέγεται ἡ λοιδο- 
ρία᾽ ἐνταῦϑα δὲ πομπεῖα, »τὰς εἰς τὰς πομπὰς κατασχευαζύμενα 
σκεύη. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς Διονυσιακαῖς “πομπαῖς 
ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν λοιδορουμένων ἀλλήλοις. 

; 

δὰ 

ΛΔ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜῚΙΝ ἈΒΠΙΒΤΟΟΘΒΑΤΕΝ. 

621. 1. μηδεὶς ὑμῶν] διαλύεται τὴν ἔχϑραν ὃ κατήγορος. 
6. ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα ὀρϑῶς! διπλασιασμὸς κώλου. 

692. 14. ὅσον ἐστὶν ἐν ὑμῖν] ἤτοι ὅσον δύνασϑε. 

628. 17. ἔστι τοίνυν) ἐγκατάσκευός. ἐστιν ἡἣ διήγησιρ" λέγει 
γὰρ οὕτως ὅ τεχνικός " ὅταν σύντομος ἢ καὶ πολιτικὴ ἡ διήγη- 
σις, τῷ ἐγκατασμεύῳ, χρησόμεϑα τρόπῳ, ταῖς αἰτίαις, χκατασκευά- 
ἕξοντες, αὐτὴν, ἵνα γένηται δητορικωτέρα τῇ ἀροσηηΒ τῶν αἱἷ- 
τιῶν, ὡς καφασπευὴν “βοηϑουμένη. 

' 628. «ἰἴ. πρὸ μὲν τοῦ κρίσιν γενέσϑαι] ὅτι τὸ πρὸ τῆς 
πον λέγεται. αἰτία : ὅτι τὸ μετὰ τὸν ἔλεγχον ἀδίκημα. 
ες «629, 91. ὡς ἐν τῷ ἄξονι] οὕτως ἐκάλεσαν ᾿4ϑηναῖοι τοὺς 
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Σόλωνος νόμους, διὼ τὸ ἐγγραφῆναι ἐν ξυλίνοις ἄξοσιν" ἦσαν 
δὲ τετράγωνοι τὸ σχῆμα. “Ὅμηρος δ᾽ ἄξονα λέγει τῆς ἁμάξης. 

651. τ|{. ἐφορείας (519 }] ἐφορεία, ἡ ἐποψία, ἡ ἐπὶ τῶν 
ὅρων γιγνομένη προαγύρευσις. 

692. 3: τοὺς ἐφέτας] ἐφέται, ἄνδρες ὑπὸ τὰ πεντήκοντα 
ἔτη γεγονότες, ἄνδρες ὀγδοήκοντα; τὰς φονικὰς δίκας ἔκρινον " 
ἐφέται δὲ ἐκλήϑησαν, ἤτοι ὅτι ἔφεσις, παρ᾽ αὐτῶν οὐ δύναται 
εἰς ἄλλο δικαστήριον γενέσϑαι, τουτέστιν ἔκπλητος. ἐδίκαξον 
δ᾽ ἐπὶ Παλλαδίῳ, καὶ ἐπὶ πρυτανείῳ, καὶ ἐπὶ “ελφινίῳ, καὶ ἐπὶ 
Φρεαττοῖ. ἐφέτης, ὁ δικαστής. 

688. υἱι. ἔκδοτον] προδεδομένον. 
685. 2. οὐδέτερον ποιεῖν] ἀντὶ τοῦ, ἕτερον δὲ παρὰ ταῦτα 

μὴ ποιεῖν. 
687. 11. ὑπειπὼν) ὑπαγορεύσας. 
640. 8. ἄτιμον] τὸν ἀτιμώρητον. τουτέστιν, ὃν ἄν τις 

ἀποκτιννὺς οὐχ ὑπόκειται ἐπιτιμίῳ, ἀλλ᾽ ἔστι καϑαρὸς αἰτίας, 
ὃ οἷον τὸν ἄτιμον ἑλών. 20. διωμοσία] ὕρποι οἵ ὑπὸ τῶν 
δικαζομένων γινόμενοι, τοῦ μὲν ὀμνύντος, ὅτι παϑὼν ἐγκαλεῖ, 
τοῦ δὲ ἄρα, ὅτι οὐκ ἐποίησα. διωμοσία καὶ ἀντωμοσία" ὅταν 
οὗ κατηγοροῦντες ὀμνύωσιν, ὡς ἀληϑῶς κατηγοροῦσι, τοῦτο 
διωμοσίω " ὕταν δὲ οὗ κατηγοφούμενοι ὀμνύωσι τὸν. αὐτὸν ὅρ- 
κΟν» διαλυόμενοι, τὲ ἐγκλήματα, τοῦτο ἀντωμοσία. 

641. 7. βούλομαν δ᾽ εἰπεῖν διὰ βραχέων] τί τὸ χρήσιμον 
περὶ τῶν δικαστηρίων λέγειν τῶν νόμων προεξητασμένων, ἐπειδὴ 
ἔϑει πολλοὶ κεκράτηνται νόμοι, βουλύμενος δεῖξαι, ὅτι πάντες 
εἰσὶ κύριοι, ἐξετάζει τὰ χω ἀν δεικνὺς, ὅτι τούτους πᾶν- 
τας συγκροτούμενα. (5ϊ1..}) Ὡ1. τοῦτο μὲν τοίνυν τὰ παλαιαὶ) 
σημείωσαι" περὶ τοῦ ἐν ᾿“ρείῳ πάγῳ δικαστηρίου. 

644. 19. τὸ ἐπὶ Δελφινίῳ] Δελφίνιόν ἐστι μέντοι χωρίον 
ἐν Χίῳ" ἔστι δὲ καὶ ἐν ᾿ἀϑήνῃσιν ἱερὸν οὕτω καλούμενον ᾽4πόλ.- 
λωνος, ἔνϑα ἣν τὸ ἐν Δελφινίῳ «δικαστήριον. 90. δοκοῦσι 
γάρ μοι] περὶ δικαίου φόνου. 58. ἀποφυγγάνει} ἀϑωοῦται. 

645. 8. ἔκδοτον] προδεδομένον. 14. τὸ ἐπὶ πρυτανείῳ] 
πρυτανεία, ἔἐκτε ταμένως. μὲν καὶ ϑηλυκῶς ἀριϑμός τις ἡμερῶν " 
οὐδετέρως δὲ, σαφῶς μὲν οὐδεὶς εἶπε, τί “δηλοῖ" τινὲς. δὲ ἀρ- 
γύφιόν τι ἔφασαν εἶναι, ὃ πατετίϑεσαν οἵ δικαξόμενοιν. ἐξ ὧν 
τὸ δικαστικὸν ἐδίδοτο τοῖς ἑξακισχιλίοις. 

647. 106. ἔκσπονδον ] ὁ τὰς σπονδὰς μὴ φυλάττων. 24. 
τὰς ἀνδροληψίας] ἀνδροληψία καὶ ἀνδρολήψιον᾽ ἐὰν ἔξω τῆς 
᾿“ττικῆς ἀνὴρ ᾿Ἵϑηναῖος, ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἐξεδίδοσαν οἱ ἐν 
ἐκείνῃ. τῇ πόλει; ἐν ῇ τὸ ἔργον ἐπράχϑη, τὸν δοκοῦντα ἐν τῇ 
αἰτίᾳ, εἶναι ἐφεῖτο ἐκ τοῦ νόμου ἀϑεῖς τῶν ἐκείνῳ ,ὑπόντων πο- 
Τιτῶν ἄγειν εἰς ̓ ᾿ϑήνας δίκην ὑφέξοντας τοῦ φόνου. ἀνδρο-- 
ληψία οὖν, τὸ ἁρπάζειν ἄνδρας ἔρ τινος πόλεως" ἠνεχύφαϊον 
γὰρ τὴν ἔχουσαν πόλιν τὸν ἀνδροφόνον καὶ μὴ προϊεμένην αὐὖ- 
τὸν εἷς τιμωρίαν" καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο ὠνδροληψία. 
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661. 16. ἐπέτεια ἢ ἐπέτεια ἀπὸ τοῦ νῦν ἔτους" ἔτος γὰρ 
δεῖ λέγειν τὸν ἐνεστῶτα καιρὸν, οὐχὶ διὰ τοῦ φ, ἀλλὰ διὰ 
τοῦ π. καὶ ἐπέτειος, ὁ κατ᾽ ἔτος γινόμενος. 

667. 1. ἀκούω τοίνυν αὐτὸν] πρότασις. 8. ὡς οὐκ ἔστιν 
ὑποφορό. 

659. υ. ἔεδοτον 1 προδεδομένον. ' 
664. 9. εἰς Ἅντισσαν } πόλις “4έσβου. 
697). 55: βούλομαι τοίνυν ἤδη καὶ τὰ πεπραγμέναῚ τοῦ 

δικαίου μέρους αἱ πράξεις" ὕπερ μετὰ τὸ νόμιμον καὶ τὰ ἔϑη 
τάξαι δέον ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἤδη τὸ τοῦ Χαριδήμου πρόσωπον 
ἐπὶ τὸ. βέλτιον ὑπειλημμένον, τὸ συμφέρον προτάξας, ἀνάγκην 
εἶναι δεῖν ἐπέϑηκε, καὶ τούτων ἀκούειν ἀνέχεσθαι. πρὸ γὰρ 
τοῦ συμφέροντος ἀπίϑανος ἂν ἦν κατὰ τοῦ Χαριδήμου λέγων. 

609. 8. ξεναγῶν] ξεναγὸς, ὃ τῶν ξένων ἡγεμών " ξεναγῶν, 
ξενοδοχῶν " ξεναγοὶ» οἱ “ἄρχοντες τῶν μισϑοφύρων" ξένους 
γὰρ ἐκάλουν τοὺς μισϑοφόρους. 

ΟΣ ἀπόμισϑος ἢ ἀπόμισϑος, ὃ μισϑὸν μὴ λαβών. 
παρὰ δὲ τῷ “υσίᾳ ὁ μισϑοῦ ἔργον τι , διαπραξάμενος καὶ 
ἀφειμένος, ἐν τῷ πρὸς Καλλικλέα" ἦτοι ὁ ἄμισϑος. 

672. 24. ἐκ γὰρ ̓ Αβύδου] Σηστύός. 
618. 246. ὁ ἄρχων Κριϑωτῆς] Κρφιϑωτὴ πόλις τῶν ἐν 

Χεῤῥονήσῳ, κατοικισθεῖσα ὑπὸ ᾿Δϑηναίων τῶν μετὰ “ΜΜμιλτιά- 
ὅου ἐκεῖ παραγενομένων. 

677. 16. ἐν ἀρχαιρεσίαις] περὶ ἀρχῶν ἐκλογή᾽ καὶ ἄρχαι- 
ρεσίη, τὸ πρὸς χάριν πολλῶν ζῆν, ἢ τὸ ἐπιδόσεις χρημάτων 
ποιεῖσθαι, ᾿Ἡρόδοτος. 

687. 2. ἱππεῦσι πενέσταις ἢ οἱ παρὰ Θετταλῶν μὴ γόνῳ 
δοῦλ. "" ὑπὸ τῶν ὑπὸ Ἄἵμονος ἐν Αἰγίνῃ νικηϑέντων Βοιωτῶν, 
οὐ φυγόντων τὴν παρ᾽ αὐτῶν δουλείαν, ἀλλὰ μεινάντων μέχρι 
τῆς τρίτης “γενεᾶς φιληδούντων ἐπὶ τῇ χώρᾳ" παρέδοσαν δ᾽ 
ἑαυτοὺς ἐπὶ ὅρκῳ; ἐπὶ τῷ μήτε παϑεῖν τι ἐργαζόμενοι, μήτε 
ἐκβῆναι ἀπὸ τῆς χώρας" καὶ ἀπὸ τοῦ μεῖναι μενέσται καλού- 
μενοι, ὕστερον. πενέσται μετωνομάσϑησαν, παραφϑαρέντος τοῦ 
χαρακτῆρος. οὗς ὸ᾽ ἐν “1ακεδαίμονι καλοῦσιν εἵλωτας, τούτους 
Θετταλοὶ πενέστας λέγουσι. χρῶνται δὲ τῷ ὀνόματι καὶ Θεττα- 

λοὺ καὶ “Ἰακεδαιμόνιοι ἐπὶ τῶν πρατηϑέντων ἐπὶ τῷ πολέμῳ 
καὶ δουλευόντων τοῖς πεκρατηκόσιν. 94. ἐπευωνίξοντες] ἀντὶ 
τοῦ κερδαίνοντες. 

οὐ, λον ἐπιχειροῦσιν ἢ ἐπιχειρῶ δοτικῇ. 94. κονιᾶτε 
χρίετε. ΑἸαά : κονιάται,» οἵ τοὺς τοίχους παραχρίοντες. 

690. 28. ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ δεινὸν τὸ σχῆμα ἐπανά- 
λῆμις ἐπὶ διαβολῇ προσώπου. 
Σ 692. 91. τὸ ἀνδρολήψιον] ἀνδρολήψιον, καὶ ᾿ἀνδροληψία" 
ἐὰν ἔξω τῆς ᾿Ἵττικῆς ᾿Αϑηναῖος ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἐξεδίδοσαν 
ὁΐ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει, ἐν ἡ τὸ ἔργον ἐπράχϑη, τὸν δοκοῦντα 
ἐν τῇ αἰτίᾳ εἶναι, ἐφεῖτο ἐκ τοῦ νύμου τρεῖς τῶν ἐκείνω ὑπόν- 
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τῶν ἄγειν " ̓άϑήνας δίκην ὑφέξοντας τοῦ φόνου" τοῦτο 
γοῦν ἀνδρολήψιον ἐκαλεῖτο " ἀνδροληψία, δὲ, τ τὸ ἁρπάξειν ἄν- 
δρὰς ἔκ τινος πόλεως" ἠνεχύραξον γὰρ τὴν ἔχουσαν πόλιν τὸν 
ἀνδροφόνον καὶ μὴ προϊεμένην αὐτὸν εἰς τιμωρίαν" καὶ τοῦ- 
τὸ ἐκαλεῖτο ἀνδφοληψία. 

698. 2. τὰς μὲν παραγωγὰς} παραγωγὴ λέγεται, ὃ ὅταν ἡ 
φάλαγξ πορεύηται ἐκ τῶν εὐωνύμων τοὺς ἡγεμόνας ἔχουσα, ἢ 
ἐκ τῶν δεξιῶν" κἂν μὲν ἐκ τῶν εὐωνύμων μερῶν. ἔχῃ τοὺς 
ἡγεμόνος, εὐώνυμος παραγωγὴ λέγεται, ἂν δ᾽ ἐκ τῶν δεξιῶν, 
δεξιὰ παραγωγή εἴτε δὲ ἡ πορεία ἐν ἐπαγωγῇ γίνεται, εἴτε ἐν 
παραγωγῇ; ἐν μονοπλεύρῳ, ἢ διπλεύρῳ, ἢ τριπλεύρῳ, ἢ τὲ- 
τραπλεύρῳ τάγματι βαδιεΐ" μονοπλεύρῳ μὲν, ὅταν μοναχόϑεν 
φοβηϑῇ; διπλεύρῳ δὲ, ὅταν διχόϑεν, τετραπλεύρῳ δὲν, ὅταν 
σιανταχόϑεν οἵ πολέμιοι ἐπιτίϑεσϑαι ὑφορῶνται. 

------ - 

Αἢ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΙΝ ΤΙΜΟΘΒΑΤΕΜ. 

700. 1. τοῦ μὲν ἀγῶνος 1 πρότασις. 8. πλὴν αὐτὸς αὖ- 
τῷ ἢ διὰ τὸ πονηρὸν νόμον εἰσενηνοχέναι. 4. χρημάτων γὰρ 
οὐκ ὀλίγων] κατασκευή. 16. τῶν πφοστιμημάτων ] ἔστι μέν 
τινα ἐν τοῖς νόμοις ὡρισμένα κατὰ τῶν ἀδικούντων, ἡ ἐπωβε- 
λία, ἔστι δὲ καὶ ἄλλα, ἃ προστιμᾶται τὸ δικαστήριον, ὡς δεί- 
κνυσιν ὃ ϑήτωρ ἐγέσίδι, ἐπωβελία δ᾽ ἐστὶ τὸ ἕχτον τίμημα 
τῆς δίκης, ὃ ἐπράττοντο οἵ γραψάμενοί τινας καὶ μὴ ἑλόντες 
αὐτοῖς τοῖς ἔνα ΡΙσιν, 

101. 1. ἐμοὶ δὲ (510) χιλίαις ὑπὲρ ὑμῶν ἔσϑ᾽ ὁ κίνδυ- 
γος] ὅτι λέγων ὑπὲρ ὑμῶν, ἐὰν ἡττηϑῶ, ξημιοῦμαι. 2. εἰώ- 
ϑασι μὲν οὖν οἵ πολλοὶ] “δεύτερον προοίμιον. 17. τὸ μὲν οὖν 
πρᾶγμα, περὶ οὗ ἀρχὴ τοῦ τρίτου προοιμίου, ἢ τῆς προοι- 
μιαστιπῆς ἐννοίας. 

704. 8. ἐὰν δὲ ἀμφισβητῆταί τι} ἐπίκρισις. 12. ἀπέφυ- 
γεν} φεύγειν, εὐϑύνεσϑαι. ἀποφεύγειν, ἀπευϑύνεσϑαι. 22. 
ἀνάγκη δὲ πρῶτον ὑπομνῆσαι τοὺς χρόνους] τὸ νόμιμον κε- 
᾿φάλαιον. ΑΙμιὰ: περὶ χρόνου νομοϑεσίας. Ὁ}. λογοποιοὺς] λο- 
οποιὸς, ὃ ὧφ’ ἡμῶν ἱστορικὸς λεγόμενος, ᾿Ισοκράτης καὶ 
Ἡρόδοτος, ὅς ἐστιν εὑρετὴς λύγων καὶ ἀποκριμάτων. καὶ λο- 
γοποιῶν, πλάττων λόγους ψιδυ δεῦρ: 

705. 18. ἀλλὰ προστάττει, πρῶτον μὲν ἐκϑεῖναι] ξκϑεσις 
αὐτοῦ ἔμπροσϑε τῶν ἐπωνύμων. 19. πρόσϑεν τῶν ἐπωνύμων) 
ἐπώνυμοι,. ἥρωες τῶν φυλῶν ἐπώνυμον (510). Ἐρεχϑεὺς, Παν- 
δίωνος᾽ Πανδίων, ᾿Εφιχϑονίου" ᾿Αχάμας, Θησέως" “ἴας, Τε- 
λαμῶνος" Αἰγεὺς, ̓ Αἰγικόρεω" Κέμροψ᾽ «Αὐτό ϑων" ᾿Ιππόχϑων, 
Ποσειδῶνος" χαὶ ἕτέρας μιᾶς" δέκα γὰρ ἦσαν φυλαί. 2900. 
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μετὰ ταῦτα. ἐπὶ πᾶσι] ἔκμϑεσις αὐτοῦ. τοῖς πᾶσιν, ὥστε εἶναι 
κοινόν. 91. πρὸς. τούτοις] λύσις τῶν ἐναντίων νόμων. - 

706. 8. ἐπὶ δὲ τῆς πρώτης πρυτανείας 1 πρυτανεία, χρό- 
νος" ψῆφος᾽ βουλήν, (51ς.) 9. ἐπιχειροτονίαν  ἐπιχειροτο- 
νία ἐστὶν ἡ τῶν χειροτονητῶν ἀπόστασις. 

707. 2. ἔνδειξις} κατηγορία. 10. ἴδ λεύκωμα] λεύκω- 
ι-ὰ ἐστι τοῖχος γύψῳ ἀληλιμμένος πρὸς γνασ πολιτικῶν 
πραγμάτων ἐπιτήδειος. 17. τοῦ “Ἑκατομβαιῶνος ἱμηνὸς ] ᾽2- 
σπριλλίου. 

708. 19. ὄντων Κρονίων  Κρόνια, ξορτὴ ἀγομένη Κρόνῳ 
καὶ μητρὶ τῶν ϑεῶν. 

709. 16. ἱερομηνίαν 1 ἱερομηνία, ἱερὰ ξορτὴ κατὰ μῆνα" 
αἵ γὰρ ἑορτώδεις ἡμέραι ἱερομηνίαι καλοῦνται. 

711}. λ- τῶν δὲ νόμων τῶν κειμένων ] περὶ ἀντινομίας.. ̓ 
{11 Ξἴς ἠκούσατε μὲν τοῦ νύμου] περὶ ϑέσεως νύμου. 

Ωδ. ἀπαλλάξῃ παραπείσῃ, μεταποιήσῃ. 
717. 19. εὔϑυνα (510}} εὔϑυνα, ἡ εὐϑύνη" κυρίως, ἣν 

εἰσάγουσιν οἵ “λογισταὶ πρὸς τοὺς δόξαντας μὴ ὀρϑῶς ἄρξαι 
τῆς πόλεως, ἢ πρεσβεῦσαι κακῶς " καὶ τὰ δικαστήρια. μὲν οὗ 
λογισταὶ πληροῦσι, κατηγορεῖ δὲ ὁ βουλόμενος, καὶ τοῖς δικα- 
σταῖς ἐφεῖται τιμᾶσϑαι τοῖς ἁλοῦσιν. ἄλλως" εὐϑύναι,᾿ ὄνομα 
ἀρχῆς παρ’ ᾿4ϑηναίοις. δέχα δὲ τὸν ἀριϑμὸν ἄνδρες ἤσαν, 
παρ᾽ οἷς ἐδίδοσαν οἵ πρεσβεύσαντες, ἢ ἄρξαντες, ἢ διοικήσαν- 
τές τι τῶν δημοσίων, τὰς εὐϑύνας, ἢ δίκας, τιμωρίας. εὖ- 
ϑύναι δὲ, ἐξετάσαι, ὀρϑῶσαι. 

120. 18. κατ᾽ εἰσαγγελίαν 1 ἐμφανισμὸν, μήνυσιν. 
792. .12. οἶμαι δὴ πάντας ἂν ὁμολογῆσαι 1 ̓ σημείωσαι" 

τοῦ Θεολόγου. 160. ἔπειτα εἶναι δυνατὰς τὰς πράξεις! σπερὺ 

ψόμου. 
725. 6. καίτοι χρὴ αὐτὸν, εἰ τὸ δεδέσϑαι ἐχρῆν αὐτὸν 

ψνομοϑετῆσαι, μὴ προστιμᾷν δεσμοῦ τοῖς παϑιστᾷσιν ἐγγυητὰς, 
καὶ μὴ μετὰ τὴν προστίμησιν καὶ κατάγνωσιν τῶν δικαστῶν 
τηνικαῦτα κελεῦσαι διὰ τοῦ νόμου ποιεῖν τὴν διεγγύηφσιν μετὰ 
ῳ ῳ 

τὸν δεσμόν (510). . 
782. 17. λεγόντων γὼρ τῶν νόμων ἢ περὶ κλοπῆς. 98. 

καὶ γὰρ εἰ φαρτικώτερον εἶναι} σημείωσαι" ὑμολογία τοῦ τολ- 

μήματος, 
788. 6. ἐν τῇ ποδοκάκκῃ (516}] τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ δε- 

σμωτηρίῳ οὕτως ἐκαλεῖτο, ἦτον παρεμβεβλημένου τοῦ ἑτέρου 3) 
ποδῶν τις κάκωσις οὖσα, ἢ) κατὰ συγκοπὴν, ὡς Δίδυμος, οἷον 
ποδοκατύχη, ὁ παρὰ Ῥωμαίοις κοῦσπος. 26. οὲ καὶ ξῶντας 
ἀναγκάζουσι] περὶ παίδων. 

735. Ρεῃ. εἰ μέν τις μεϑ᾽ ἡμέραν 1 περὶ κλοπῆς. ᾿ 
786. 6 ἐκ “υκείου] «“ύκειον, γυμνάσιον ᾿άϑήνῃσιν, ὅπου 

πρὸ τοῦ πολέμου ἐδόκει γυμνάζεσθαι" πρὸ γὰρ τῶν ἐξόδων. 
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ἐξοπλίσεις τινὲς ἐγίνοντο ἐν τῷ “υκείῳ διὰ τὸ παρακεῖσϑαι τῇ 
πόλει καὶ ἀποδείξεις τῶν μᾶλλον πολεμικῶν ἀνδρῶν. 1014. ἐξ ̓άκα- 

δημίας } ̓ Δκαδημία, γυμνάσιον ἐν ἐν «ϑήναις, προάστειον ἀλοῶδες, 
ἐν ᾧ διέτριβε Πλατῶν, ἀπο “Ἑκαδήμου (5810) τινὸς ἥρωος 
ὀνομασϑὲν, τοῦ καϑιερώσαντος αὐτό. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ᾿Ἑκαδη- 
μία " ὡς ᾿Δριστοφάνης" ἀλλ᾽ εἰς “βκαδημίαν κατιών. ταῦτα 
δὲ τὰ τρία ἤσαν γυμνάσια. ἴ. ληκύϑιον) ληκύϑιον, ἀγγεῖον, 
ὅπερ οἵ' ποιμένες. ἐγηρεμεῦσι τῇ ξώνῃ. ( 516.) 

7140. αἷς, τῷ ἁρμοστῇ ὃ εἰς ὑπηκόους πόλεις ἄρχων ἐκ- 
πεμπόμενος. 

74ιτι. 19. οἱ τῆς ξενίας ἁλισκόμενοι] ξενίας δώρων" ξε- 
νίας μαρτυρίας. ξενία, καταγώγιον, κατάλυμα. 

748. 17. τὸν Κυδαϑηναιέα!] Κυδαθηναιεὺς, δῆμός ἔστι 
φυλῆς τῆς Ἰ]ανδιονίδος. Ρεπ, βούλομαι, δ᾽ ὑμῖν} παραδιήγησις. 

44. 5. ὥστε, ἄν τις βούληται] εὖγε τῆς ἀκριβείας. 9. 
ἐπισπασϑέντος 1] ἐφελκυσϑέντοςς. 18. ὄντος γὰρ αὐτόϑι νό- 
μου 7 νόμος. 

747. 8. κυαμεύονται  πυαμεύειν ἐστὶ τὸ ψηφοφορεῖν κυά- 
μοις, ὦ ἐχρῶντο οἵ βουλευταί. 

749. Δ, “πρόεδρος 1} πρόεδρος, ὃ τῆς πολιτείας ἀρχηγὸς καὶ 
ἡγεμών. πρύεδροι ἐκλήρουν τὴν τῶν πρυτάνεων καϑεκάστην 
πρυτανείαν, εἷς ἐξ ἑκάστης φυλῆς, πλὴν τῆς πρυτανευούσης " 
οἵτινες τὰ περὶ τὼς ἐχκλησίας διῴκουν. ἐκαλοῦντο δὲ πρόεδροι, 
ἐπειδήπερ προήδρευον τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὅτι δὲ ὁ καλού- 
μενος ἐπιστάτης κληροῦ (519) αὐτοὺς, εἴρηκεν ᾿Αφιστοτέλης ἐν 
᾿Δ4ϑηναίων πολιτείᾳ. 8. πρύτανις] ὃ διοικητής. 16. τέτυ- 
φῶσϑαι} τετυφῶσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐμβε ββροντῆσϑαι, ἔξω τῶν 
φφενῶν γενέσϑαι" ἤτοι ἀπὸ τῆς βροντῆς, ἢ, ἀπὸ τῶν ἐπὶ τὸν 
τυφῶνα καταφερομένων. σμηπτῶν, .ἢ ἀπὸ τῶν τυφωνικῶν κα- 
λουμένων πνευμάτων, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ ἐξίστησιν ἀϑρύως καταῤ- 
δαγέντα: καὶ γὰρ, ̓Δλκαῖός φησι" πάμπαν δὲ τυφὼς ἐκ δ᾽ ἐλέ- 
γετο φρένας. τετύφωμαι, ἐπῃρϑην καὶ τετυφωμένος" καὶ τε-. 
τυφῶσϑαι, μεμῃνέναι. 

754. 18. οὔτε γὰρ δᾷον πολλοῖς ] ὑπεξαίρεσις τῶν αἰτίων. 
700. ὃ. ταῖς χοινικίσι ] οὐ μόνον τὸ μέτρον, ἀλλὰ καὶ τὸς 

πέδας σημαίνει τὸ ὄνομα. αἵ χοίνιπες πέδαι τινές εἶσι. χοῖνιξ 
δὲ πᾶν τὸ περιφερές. διὸ χαὶ τὸ μέτρον χοῖνιξ καλεῖται. χοί- 
νικες, οἷς τὰς περιόδους μετροῦσιν “Αἰγύπτιοι, οἷος ἣν ᾿Δμοῦς͵ 

καὶ ᾿“ἰντώνιος. 

7158. 14. ἀλλ᾽ ᾿άνδροτίων ὑμῖν} σχῆμα ἐπανάληψις ἐπὶ. 
σπροσώπου διαβολῆς. 

Όϑι,10. ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ 1 ποωλήσει. 
765. 9. ὅτι τοὺς “νόμους ἡποσκη σημείωσαι" τί ἔστι 

νῦμος. 95. λέ ἔγεται γὰρ τοῖς δικασταῖς περὶ γομίσματος. 
66. 4. δεῖν (616) δὴ τοὺς δικαστὰς} περὶ φϑορᾶς νόμου. 

6. παράσημον] τὸ παρασεσημασμένον κοὶ ὕποπτον. παὶ παρά-. 
Τεροδι. Ἴοηι. 1]. 1,1 
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σημος δήτωρ͵ ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται ἀπὸ τῶν νομισμάτων, ἃ 
καλοῦσι. παράσημα, ἤτοι ὅτε ὑποχαράττετανι ὑπὸ τῶν ἀργυρα-᾿ 
μοιβῶν σημείῳ τινὶ, ὃ τὴν φαυλότητα δηλοῖ" ἐπειδὴ παρατο-" 
τύπωται καὶ παρακεχάραπται. 

λὉ0 ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ῬΒΆΙΟΒΕΝ ΙΝ ΛΕΙΒΤΟΟΙΤΟΝΕΝ. 

770. 1. πάλαι καϑήμενος ὁρικὴ στάσις" ἔχει δὲ κεφάλαια 
ὅρον, ἀνϑορισμὸν, γνώμην νομοϑέτου. 16. πολλῶν δὲ λύγων 
εἰρημένων δεύτερον προοίμιον. 

772. ὃ. βουλοίμην δ᾽ ἂν] τοπικὴ καταφορά. Υ. ὧν τὰ 
μὲν ἄλλα ἐάσω ] φερὶ ἀποσιωπήσεως. 

718. 235. τὰ «μὲν. οὖν περὶ τῆς ἐνδείξεως ἢ ἔνδειξις, εἶδος 
δίκης δημοσίας, ὑφ᾽ ἣν τοὺς ἐκ τῶν νόμων εἰργομένους τινῶν, 
ἢ τύπων, ἢ πράξεων » εἶ μὴ ἀπέχοιντο αὐτῶν, ὑπῆγον. ἔνδει-. 
ξις, δίκη κατὰ τῶν ὀφειλόντων καὶ δημηγορούντων οὔ γὰρ 
ἐξῆν λέγειν" εἶ δὲ καὶ ἦρχε, ὀφείλων ἐνεδείκνυτο: ᾿ 

714. 17. καὶ μάλιστα, ὅτι πᾶς ἐστι νόμος 1 τί ἐστι νόμος. 
.718. 95. τὰς ἔννας (510) ἀρχὰς] ἀρχαὶ αἵ παρῳχημέναι., 

ἕννας, τὰς τῆς τριακάδος νέας" νέας, τὰς νουμηνίας. 
179. 27. οὐχ ὁρᾶτε, ὅτι τῆς φύσεως αὐτοῦ] σημείωσαι" 

περὶ ἀπονοίας. 
784. 8. παλιγκάπηλος ὁ μεταπράτης: 22. ἀνασείσας] ἀ ἀπει- 

λησάμενος. 
785. 4. μοσχεύητε] μοσχεύω, μεταφυτεύω" μοσχεύματα, 

ἁπαλὰ φυτά" μοσχίδια, τὰ νέα βλαστήματα » ἐπὶ τῶν δένδρων.᾽ 
786. 10. ἀνίδρυτος] ἀνίδρυτοι, ἀνεξίλαστοι, 
790. 2. ἀποστασίου ἀπέδοσϑε] ἀποστασίου δίκη, ἡ κατὰ 

τῶν ἀπελευϑέρων, ὅταν" ἀποστῶσι τῶν ἀπελευϑέρων. ὄμως". 
δίκη τίς ἐστι κατὰ τῶν ἀπελευϑερωϑέντων δεδομένη τοῖς ἀπε- 
λευϑερώσασιν, ἐὰν ἀφιστῶνται ἀπ᾽ αὐτῶν, ῆ προστάτην ἕτερον 
ἐπιγράφωνται. καὶ ἃ κελεύουσιν οἵ νόμοι, μὴ ποιῶσι καὶ τοὺς 

μὲν ἁλόντας δεῖ δούλους εἶναι, τοὺς δὲ “ικήσαντας τελέως λοι- 
πὸν ἐλευϑέρους. ἄλλως" ὅταν δοῦλος ὑπὲρ ἐλευϑερίας ἐνίστα.-. 

ταῖ, φάσκων, μὴ προσήπειν τοῖς δοῦλον αὐτὸν ἀντιποιουμένοις." 
σαι δ᾽ ἀναιδὴς, ἐκ τίνος 1 περὶ ἀναιδοῦς. 

198. 10. ἀπαγωγὰς ] ἀπαγωγὴ, κρίσις, ἔγ φος, δι ὁ 
τοῖς ἄρχουσιν, ἐπὶ τοῦ δεῖν ἀποδεχϑῆναι τὸν δεῖνα. 6. τὴν 
μιαρὰν Θεωρίδα] ὄνομα πύριον᾽ ἥτις καὶ μάντις, καὶ ἀσεβείας 
κρυϑεῖσα ἀπέϑανεν. 

799, 91. φυσιογνωμονήσουσι ἀπὸ τῆς ὄψεως. γνώσονται. 
25. εἰς τὸ μητριδονῚ μητρῷον ἱερόν ἐστι" μητρφακαὶ δὲ ἡμέ- 
ραν τινὲς ἱεραί" τὰς δὲ μητρῳαγχὰξ, παρὰ “Ρωμαίοις, ἢ καὶ 
πρότερον παρὰ Φρυξίν. 

͵ 
ὶ 
᾿ 



Ἕ ΟΌΡΙΘΕ ΒΑΥΆΒΙΘΟ, ἡ 581 

Αἢ ΟΒΑΤΙΟΝῈΜ ῬΟΒΤΕΒΙΌΒΕΜ ΙΝ ΑΒΙΒΤΟΟΙΤΟΝΕΝ. 

800. 2. ἐπίτιμος ἐπίτιμος νῦν, ἔντιμος, ἀνεύϑυνος. 
801. 924. τὸ γὰρ “τιμωρησύμενον τὸ ἐκδικησόμενον. 
805. 17. καὶ γὰρ ταῦτα οὕτω σκαιός ἔστι ] περὶ βουλευ-. 

τοῦ. 
808. 11. τῶν γὰρ πόλεων ταύτας περὶ κριτοῦ καὶ νομο- 

ϑέτουι 20. παρακαλέσαντες] παρακαλεῖν ;» τὸ καλεῖν, ἢ τὸ 
προτρέπεσϑαι᾽ ἄκυρον γὰρ τὸ δέεσϑαι. 

Αἢ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΡΆΙΜΑΝ ΙΝ ΑΡΗΟΒΤΠΝ, 

815. 19. ὡς συνετιμήσαντο] πολλῆς τιμῆς ἐγένετο τὰ ὦνια, 
καὶ συντιμηϑῆναι οὕτω. ᾿ 

816. 20. κηκίδα} κηκὶς, ὀξύτης " ἢ κηκὶς, βαμματικὸν 
στύμμα᾽ ἢ καρπὸς τῆς δρυὸς, ἐπιτήδειος πρὸς βαφήν. ΡΝ 
ἔπιπλα ἔπιπλα λέγονται τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν σκεύη" τὴν οἷον 
ἐπιπολαίαν κτῆσιν. 

ΑΙὸἍ ΟΒΑΤΙΌΝΕΜ 5ΕΟΌΝΡΑΜ ΙΝ ΑΡΗΟΒΌΜ. 

841. 6. τῶν χρόνων ὑπογύων ὄντων ἐγγυτέρων, προῦφά- 
τοῦ. 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΤΕΒΤΙΑΜ ΙΝ ἈΡΗΟΒΌΜ. 

“848. 12. ὑπὸ μάλης] ὑπὸ μασχάλης. κεῖται. δὲ τὸ ὄνομα 
παρὰ τοῖς φήτορσιν. ἀεὶ δ᾽ οὕτως αὐτὸ παραλαμβάνουσι μετὰ 
τῆς προϑέσεως. 

850. 19. ἐξομνύειν ὃ γὰρ μάρτυς ἀναγκάζεται καὶ περὶ 
τῶν οὐκ εἰδότων ἐξόμνυσϑαι. 

ἈΠ ΟἈΑΤΙΟΝΕΜ ΡΒΆΙΟΒΕΜΝ ΙΝ ΟΟΝΕΤΟΒΕΜ, 

871. 11. κατὰ τὴν ὑπερημερίαν } ὅταν. μετὰ τὴν κυρίαν 
ξορτὴν τυχὸν, ΚῚ τινὸς ἄλλου, ΠῚ συλλόγου ̓  ἢ δεδειγμένου πρά- 
γματοξ ἀπαντήσῃ τις, τότε ὑπερήμερος, καὶ ἐξ ὑπερημερίας 
ἐληλυϑέναι λέγεται, καὶ κατύπιν τῆς ἑορτῆς, εἰ τύχοι, πλεῖστον. 
τῆς ἑορτῆς ἀπολειφϑείς. 

ἂν Ἐ ὁ 



ὅ82 ΒΟΒΟΙΙΑ ΑὉ ΒΕΜΟΒΤΠΕΝΕΜ 

ΑὮ ΟΒΑΤΙΟΧΕΜ ΡΟΒΤΕΒΙΟΒΕΝ ΙΝ ΟΝΕΤΟΒΕΝΜ,. 

879. 8. ταῦτ᾽ ἐπετιμᾶτο ] οἵ μισϑούμενοι τοὺς τῶν. ὀρφα- 
νῶν οἴκους παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἐνέ ἔχυρα τῆς μισϑώσεως παρεί- 
χοντο᾿ ἔδει δὲ τὸν ἄρχοντα πέμπειν τινὰς ἀποτιμησομένους τὰ 
ἐνέχυρα" καὶ ἐλέγοντο τὰ μὲν ἐνέχυρα ἀποτιμήματα, ὁ οἱ δὲ ἀπο- 
τιμησάμενον ἀποτιμηταὶ, τὸ δὲ ἔργον͵ ἀποτιμᾷν" καὶ οἵ προῖ- 
κα γυναικὶ γαμουμένῃ δόντες " εἴτ᾽ οὖν παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ὑπὲρ 
τῆς προικὸς ἐνέχυρον οἰκίαν, ἢ χωρίον ταύτης ἄξιον. ἐλέγετο 
δὲ ὁ μὲν δοὺς τὸ ἀποτίμημα ἐνεργητικῶς ἀποτιμᾷν, ὃ δὲ λα- 
βὼν ἀποτιμᾶσϑαι. ὃ δὲ αὐτὸς λύγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀφλη- 
μάτων. 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕῈΝ ΓΝ ΖΕΝΟΤΗΕΝΙΝ. 

889. 91. ἵν᾽, ἐὰν μὲν αὐτῷ ποιῶσιν σημείωσαι" τῆς ᾿ Ομή- 
ρου αὐ πεν ό 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕΝΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΑΡΑΤΌΒΙΌΝ,. 

900. 4. ἔμμηνοι] ἐμπορικοὶ καὶ ἐρανιποί. 
905. 25. τὴν λῆξιν λῆξιν δίκης" καὶ λαχεῖν δίκην, τὸ 

καταγγεῖλαι κρίσιν ἰδιωτικὴν πραγμάτων φασί. τὸ δ᾽ ἀντικαλέ- 
σαι» ἀντιλαχεῖν " τὸ δὲ διανείμασϑαι, χρήματα δισλίμααν 

ΔΑ ΟΒΑΤΙΟΝΕῈΝ ΑΠΥΕΒΒΌΒ ΡΗΟΆΜΙΟΝΕΜ, τς 

908. 7. εὐϑυδικίαν] εὐϑυδικία" ὅταν εἰσάγηταί τις. κοιϑη: 
σύμενος, περὶ ὧν μηδέπω γνῶσις ἐγένετο δικαστηρίου, τοῦτο 
εὐθυδικία καλεῖται" περὶ ὧν γὰρ κεκρίσϑαν τις φησὶ, περὶ 
τούτων παραγράφεσϑαι ἐφεῖται» οὐκ ἀκούσαντες (519) τῆς εὖ- 
ϑυδικίας" καὶ εἰκότως" οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δικάζειν ἐκάϑηντο, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ προσχήματι καὶ προσώπῳ δικαστῶν. 

918. 8. ἐν τῷ ὠδείῳ  ὠδεῖον ᾿ἀϑήνῃσιν ὥσπερ ϑέατρον, 
ὃ πεποίηκεν, ὥς φασι, “Περικλῆς εἰς τὸ ἐπιδείκνυσθαι. τοὺς 
μουσικούς " διὰ τοῦτο γὰρ καὶ οδεῖον ἐκλήϑη ἀπὸ τῆς ὠδῆς. 
ἔστι δὲ ἐν αὐτῷ δικαστήριον τοῦ ἄρχοντος" διεμετρεῖτο δὲ καὶ 
ἄλφιτα ἐκεῖ. 

922. 8. ἡγεῖσϑε γὰρ, τοὺς τοιούτους] σημείωσαι' ἐπί: 
κρίσις. 

---τ΄--΄--- 



Ἐ ΘΟΟΡΙΟΕ ΒΑ ΛΑΆΙΟΘΟ. ἱ 533 

ἈΠ ΟΒΑΤΙΌΝΕΜ ΑΡΥΕΒΒΠ5 ΓΑΟΘΒΙΤΟΌΜ, 

997. 4. σύλαι (51ς)} συλλήψεις. 
929. 20. διοπτεύων 1 ὀπιπτεύων τἰνὶ κατὰ τὴν ναῦν, οἷον 

διοπίς τις ὧν, ἤγουν κατασποπῶν. 

᾿ς 988. 19. ἐκ Παντιπαπαίον] Παντικάπαιον, ὄνομα πό- 
λεως. 

940. 16. ἀποστασίου γε καὶ ἀπροστασίου 1 ἀποστασίου, 
ὅταν δοῦλος. ὑπὲρ ἐλευϑερίας, ἐνίσταται, μη) προσήκειν, τοῖς δοῦ- 
λον αὐτὸν ἀντιποιουμένοις" ἀπροστασίου δὲ, τῶν μετοίκων ἕπα- 
στος προστάτην ἔχουσι κατὰ νόμον ἕνα τῶν ἀστῶν, καὶ δι 
αὐτοῦ ̓  τότε μετοίκιον τίϑεται κατὰ ἔτος, καὶ τὰ ἄλλα διοικεῖν 
ται. ὅταν. οὖν τις δοκῶν εἶναι μέτοικος προστάτην μὴ ἔχῃ; ἢ 
μὴ δῷ τὸ μετοίκιον, 7 ἀστὸς εἶναι φάσκῃ παραγεγραμμένος 
εἰς τὴν πολιτείαν, ὁ βουλόμενος δίκην εἰσάγέν πρὸς αὐτὸν, 
ἥτις λέγεται ἀπροστασίου, 

ΑΠὴ ΟΒΑΤΙΟΝΕΝ ΡᾺΟ ΡΗΟΆΜΙΟΝΕ. 

946. 15. ἀσπιδοπήγιον γράφεται ἀσπιδοπηγεῖον " ἐν ᾧ ἡ 
ἀσπὶς πήγνυται" ὅπερ ἐστὶ ὅπλον σχουτάριον. - 

᾿ς ΘΩ͂. 21. ἀσπιδοπήγιον] ἀσπιδοπηγεῖον εὗρον, ἐν ᾧ ἡ 
ἀσπὶς, ὅπερ ἐστὶ τὸ σκουτάριον, πήγνυται. 

962. 18. τῆς προϑεσμίας ἢ ἀπὸ τοῦ προϑεῖναι τὴν ἡμέραν, 
ἐν ἧ τόδε γενέσϑαι δεῖ, οὐκ ἀπὸ τοῦ προϑεσπίξειν" ἐὰν ἡμεῖς 
προτιϑῶμεν προϑεσμίαν τινά, εἰ δὲ ὁ ϑεὸς, ὁ προτιϑεὶς, ἀπὸ 
τοῦ προϑεσπίζειν εἴρηται τὸ ὄνομα, προϑεσπίξοντος, τοῦ ϑεοῦ 
καὶ προστάττοντος καὶ προνομοϑετοῦντος περὶ τῆς ἡμέρας, ἐν 
ῷ τυχὸν τὴς ζωῆς ταύτης ὑπεξελϑεῖν. τὸ προϑεσπίζειν καταχρή- 
στιμῶς καὶ ἐπὶ βασιλέως, κυρίως δὲ ἐπὶ ϑεοῦ. 

ἊΡ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΑΠΥΕΒΒῸ5 ΡΑΝΤΑΕΚΝΕΤΟΝ. 

967. 18. ἦν δὲ τοῦ δανείσματος τάλαντον ἄρα ξξήκοντα 
μναῖ" ἡ δὲ μνᾶ τεσσαράκοντα στατήρων. 

968. 1. ᾿Ελαφηβολιῶνος μηνὸς] Σεπτεμβρίου. 
976. 27. διείρηκεν  διῃρηκέν ἐστιν ἦτα, ἀντὶ τοῦ διεχώ- 

(σεν. 

Ὁ πτττ- τππ-----.-.ΞΘὈ.ἕ»Ὁ 



ὅ84 ΒΟΗΟΜΙΑ ΑΡ ΡΕΜΟΒΊΒΕΝΕΝ 

ΑΔΑΡ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜΙ ΑΡΨΕΒΒΌΒ - ΝΑΥΒΙΜΑΘΗΌΜ ἘΕΤ' 
ΧΕΝΟΡΙΤΗΕΝ, 

984. 1. δεδωκότων 7 σημείωσαι ", ἀπὸ τῆς ΜΟΙ, ἄξονι; τὸ, 
προοίμιον τὸ πρώτον᾽ τὸ δεύτερον ἀπὸ τῆς εὐϑυδικίας. 

991. 4. αἰδέσηται] ἀντὶ τοῦ πεισϑῇ. 
992. 11. αἰσίου] αἴσιον, τὸ καλὸν, τὸ μέτριον, τὸ δίκαιον" 

καὶ ὑπεραίσιον, τὸ ὑπὲρ τὴν μοῖραν, ὑπὲρ τὸ προσῆκον. αἷἴ- 
σιος, ὁ ὁ καϑήκων, ἀληϑής᾽ αἴσιμα, τὰ προσήκοντα. αἰσϑέσϑαι 
ἐστὶ τὸ ἀκριβῶς εἰδέναι τι" αἰσϑάνεσϑαι, τὸ ὑπονοεῖν" δια- 
φέρει γάρ. 

ΑΡ ΟΒΑΤΙΟΝῈΜ ΡΒΙΟΒΕΜ ΑΠΥΕΆΘΓ8 ΒΟΕΟΤΟΜΝ. 

998. 4. δυοῖν πινακίοιν] πινάκια, τὰ καϑιέμενα ἀντὶ κλής 
ρων ὑπὸ τῶν πληρονόμων᾽ ἔοικε δὲ ταῦτα εἶναι χαλκᾶ" ὡς ἐν- 
ταῦϑα ὁ φήτωφ᾽ τὸ δ᾽ ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς, μικρὸν, ὦ ᾿4ϑη- 
ναῖοι, πινάκιον, τυχὸν πινάκιον λέγει, εἰς ὃ ἐγγράφεται τὰ 
ἐγκλήματα κατὰ τῶν εἰσαγγελλομένων " δέλτος, τιτλάριον, σχε- 
δάριον, πυξίον. οἱ δὲ ἄρχοντες παρὰ μέσας νύχτας ἔφερον τὸ 
ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ πινάκιον. 

999. 16. τῶν͵ ἐχίνων ἐχῖνοι, οὗ μὲν χαλκοῖ, οὗ δὲ ἐκ 
περάμου " εἰς ἃ (6ἰο) καϑιᾶσιν οἵ διαιτηταὶ τὰ γραμματεῖα τῶν 
μαρτυριῶν, ἃ τινες ἐμαρτύρησαν, καὶ κατασημῃνάμενον μετὰ 
ταῦτα, εἰ ἐγκληϑείη ἡ δίαιτα, τοῖς δικασταῖς ἐπεδίδουν. ἔστε 
δέ τι καὶ ζῶον, καὶ ϑαλάσσιον ὄστρεον. 17. ξενίας} ξενία, 
σαρόγον » κατάλυμα. ᾿ 

ΑΠ ΟΒΑΤΙΟΝΕῈΝ ΡΟΒΤΕΒΙΟΒΕΜ ΑὈΥ̓ΕΒΘῸΒ ΒΟΕΟΤΌΝΜΝ, 

1022. 28. ὑπὲρ (εἶο Ρτο περὶ] σημείωσαι" ἢ ὑπὲρ ἀντὶ 
τῆς κατά" ὡς͵ καὶ παρ᾽ “Ομήρῳ᾽ ὅϑ᾽ ὑπὲρ σέϑεν, ἀντὶ τοῦ κατά. 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕῈΜ ΑΠΥΕΒΒΓ5 λων. 

ὃ τοῖς νεκροῖς ἀδβυ τς “πανήγυρις, ἐμὴ ἡ Νέμεσις ἐπὶ τῶν 
νεκρῶν τέτακται, 



Ἑ ΟΟΡΙΟΘΕ ΒΑΥΑΒΙΟΟ, ὅ88 

ἊΌ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΑΡΨΕΒΒΕΒ ῬΗΛΕΝΙΡΡΤΙΙ͂Ν, 

1048. 12. τὴν ἀπόφασιν. (510) ἀποφαίνειν διὰ γραμμάτων 
χατὰ μέρος, ὁπόσην οὐσίαν ἔχει, ὅπερ ἐν ταῖς ἀντιδόσεσι μά- 
λιστα γίνεται. καλεῖται δὲ αὐτὸ καὶ ἀπογραφή. 

͵ὔ 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΑΡΥΕΒῦΒ ΜΑΟΛΒΤΑΤΟΝ. 

1054. 8. ἐφατρίαξε (Ἱο)]} φατρία, σύνταγμα. ἡ φυλὴ διή- 
θητο εἰς τέσσαρα κατὰ τὰς τέσσαρας ὥρας τοῦ ἐνιαυτοῦ " ἑκάστη 
δὲ διαίρεσις εἰς τρία, ὡς γίνεσϑαν δώδεχα κατὰ τοὺς δώδεκα 
μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ" καλεῖσϑαι δὲ τριττύας “καὶ φατρίας" ὅϑεν 
καὶ τὸ ἐφατρίαζεν. 

᾿ΑὮ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΡΒΙΌΒΕΝ ΙΝ 5ΒΤΕΡΗΛΝΌΝ. 

1190. 27. Σόλων] Σόλων ᾿Εξηκεστίδου, ᾿Αϑηναῖος φιλό- 

σοφος, νομοϑέτης καὶ δημαγωγός " γέγονε δ᾽ ἐπὶ μξ Ὀλυμπι- 
ἄδι" ἐπιβουλευϑεὶς δ᾽ ὑπὸ Πεισιστράτου ἀπεδήμησεν ἐν Κιλι- 
κίᾳ, καὶ ἔκτισε πύλιν, ἣν Σόλους ἐκάλεσεν ἐξ αὐτοῦ" οἱ δὲ 
καὶ “τοὺς ἐν “Κύπρῳ Σόλους ἐξ αὐτοῦ φασιν, καὶ τελευτῆσαι 
αὐτὸν ἐν Κύπρῳ" ἔγραψε νόμους ᾿Αϑηναίοις, οἵτινες ἄξονες 
᾿ὠνομάσϑησαν διὰ τὸ γραφῆναι αὐτοὺς ἐν ξυλίνοις ἄξοσιν ᾿49ή- 
"νῇσι, ποίημα δι᾽ ἐλεγείων, ὃ Σαλαμὶς ἐπιγράφεται, ὑποϑήκας 
δι᾿ ἐλεγείας, καὶ ἄλλα. ἔστι δὲ καὶ οὗτος εἷς τῶν ἑπτὰ ,ὀνομα- 
"ξομένων σοφῶν, οὐ καὶ φέρεται ἀπόφϑεγμα Μηδὲν ἄγαν, Κ᾽ 
-τὸ Γνῶϑι σαυτόν. “οὗτος φίλων ἡττώμενος ὀφειλόντων χρεῶν 

- εἰσηγήσατο ἀποκοπάς. τοῦτον εἵλοντο καὶ οἵ Κιῤῥαίοις πολεμεῖν 
εἠρημένοι σύμβουλον. 

ἊἋΏ) ΘΑΆΤΙΟΝΕΜ ΡΟΒΤΕΒΙΟΒΕΜ ΙΝ ΒΤΕΡΗΛΝΌΝ. 

1182. 18. ἐν μάλϑη] σημεοίωσαι" μάλϑη, ὁ μεμαλαγμένος 

κηρύς. μαλκίομεν “ημοσϑένης ϑ' (519) Φιλιππικῶν φησι ἀντὶ 

τοῦ ἀσϑενοῦμεν. 



586 ΒΟΗΟΙΙ͂Α ΑΓ ΒΕΜΟΘΤΉΕΝΕΝ 

ΑὮ ΟΒΑΤΙΌΝΕΜΝ ΙΝ ἘΠΕΒΟΤΝ ΕΤ ΜΝΕΘΙΒΌΠΌΜ. 

1140. 17. ἐκ κηδῶν] κῆδος, ἡ συναλλαγὴ 'τοῦ γάμου, ἢ 
τοῦ πένϑους, καὶ ἡ λύπῃ, ὅτι καίεσϑαν ποιεῖ" πηδεία, ταφὴ, 
ἐκφορά᾽ πηδείους, οἰκείους" κήδομωΐ σου, φροντίζω" κήδω δέ 
σε, τὸ λυπώ. 

1160. 4. ἦλϑον ὡς τοὺς ἐξηγητὰς} ἐξηγηταί εἶσιν οἱ τοὺς 
νόμους “τοῖς ἀγνοοῦσιν ὑποδεικνύοντες καὶ διδάσκοντες περὶ 
τοῦ ἀδικήματος, οὐ ἕκαστος γράφεται. τρεῖς γίνονται πυϑό- 
χρηστοι, οἷς μέλλεν καϑαίρειν τοὺς ἄγει ἐνισχηϑέντας, καὶ οἵ 
ἐξηγούμενοι τὰ πάτρια, 

ΑΓ ΟΒΑΤΙΟΝΕΝ ΑὈΥΕΒΘΓ5 ΡΟΙΧΌΓΕΝ. 

1912. 192. ἐντελομίσϑους τουτέστιν ἐντελῶς μεμισϑωμένους. 
1214. 18. ἐν τῷ δείγματι Ἰ δεῖγμα τύπος ἦν ἐν τῷ Πει- 

ρανεῖ, ἔνϑα συνήγοντο ξένοι καὶ πολῖται καὶ ἐλογοποίουν.. ΄41- 
τικὸν δὲ ἔϑος ἐστὶν τὸ καλεῖν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ τόπῳ καὶ αὐτοὺς 
τόπους. 

ἊΡ' ΟΒΑΤΙΟΝῈΜ ΠΕ ΘΟΠΟΝᾺ ΤΕΙΕΒΑΒΟΗΙΟΑ, 

1282. 4. ἄνευ κηρυκείου]} κηρύκειον᾽ σύνϑημα φιλίας ἦν 
φοῖς βαρβάροις συναντῶν στεφάνους ἔχοντας καὶ ϑαλλοὺς, ὧσ- 
στερ τὸ “κηρύκιον (610) τοῖς Ἕλλησι, διασαφοῦντες, ὅτι πάρεισι 
διὰ ταῦτα. βουλόμενον μήτε ποιῆσαι, μήτε παϑεῖν τι δυσχερὲς 
μηδέν (510). κηρύκειον, ξύλον ἐ ἔχον ἑκατέρωϑεν δύο ὄφεις περι- 
'πεπλεγμένους καὶ ἀντιπροσώπους ἀλλήλοις κειμένους, ὅπερ εἰώ- 
ὅγασι φέρειν οἱ κήρυκες μετ᾽ αὐτῶν" καὶ οὐκ ἐξὴν αὐτοὺς ἀδι- 
κεῖν, παρ᾽ οὕς ἀπέρχονται. σύμβολον δὲ ἦν τὸ μὲν. ὀρϑὸν ξύλον 
τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, τὸ δὲ παρ᾽ ἑκάτερα εἶδος τοῦ ὄφεως, τὰ 
ἀντιτασσόμενα στρατύπεδα᾽ ὁ γὰρ ὀρϑὸς λύγος δι᾽ ἀμφοτέρων 
χωρίων. κηρυκεία δὲ παρ᾽ ᾿Ισαίῳ ὃ διδόμενος μισϑὸς τοῖς 
κήρυξιν. ἐπὶ ταῖς γινομέναις πράξεσιν. 1014, σύλας} σύλας δὲ 
λέγει τὰς συλλήψεις. 

Αἢ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΑὈΥΕΚΘΙΘ ΟΑΙΠΡΡΌΝ, 

1557. 9, περὶ τὸν ̓ “φγολικὸν κόλπον] τὸν περ τὸ ᾽άργος. 
ἀργόλαι δὲ, εἶδος ὁ ὄφεων, οἷς ἤνεγκεν ὃ Μακεδὼν ᾿Αλέξανδρος 
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ἐχ τοῦ "Άργους τοῦ Πελασγικὸῦ εἰς ᾿Δλεξάνδρειαν, καὶ ἐνέβα- 
λεν εἰς τὸν ποταμὸν πρὸς ἀναίρεσιν τῶν ἀσπίδων, ὅτε μετέϑηκε 
τῇ ὀστᾶ “Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ἐξ «Αἰγύπτου εἰς ̓ Δλεξάνδρειαν, 
οὖς ὁ αὐτὸς προφήτης ἀπέκτεινεν ̓  ἀργόλαν οὖν ἐκ τοῦ "Ἄργους 
λαιοί. 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΓΝ ΟΟΝΌΝΕΜ. 

1267. 4. ἐξῆλθον ἔτος τουτὶ τρίτον τοῦτο λέγεται ἁπλῆ 
διήγησις ὑπὸ “Ἑρμογένους " ,ἁπλῇ γὰρ ἐχρήσατο, ὁ ῥήτωρ τῇ 
διηγήσει" ἐπειδὴ, ὃ ὅτε αὐτομάτως ἰσχύουσι τὰ πράγματα, ἰσχυ- 
ρῶν οὐ δεῖται λόγων. 

1258. 90. κατὰ τὸ “εωκόριον] ἡρῷον, μνηστεῖον τῶν “εω- 
πόρων ἐν μέσῳ τῷ Κεραμικῷ. “Δεωκύριον, τύπος τῆς ᾿Δττικῆς, 
ἀπὸ ἱστορίας" “εὼς γὰρ ὁ ᾿Ορφέως υἱὸν μὲν ἔσχε Κύλανϑον, 
ϑυγατέρας δὲ τρεῖς, Φασιϑέαν, Θεύπην, “Εὐβούλην᾽ ἃς ὑπὲρ 
τῆς χώρας σφαγισϑείσας, ἔτι παρϑένους, ᾿ἀπαλλαγέντος ζε τοῦ 

λιμοῦ, ἐτίμησεν αὐτὰς ἡρώῳ καὶ ἐκ τούτου ἐχλήϑη ὃ τόπος 
«Ἱεωκόριον. 

1261. 17. τοὺς δὲ αὐτοληκύϑους } εὐζώνους τινὰς καὶ 
“ἑτοίμους πᾶν ὁτιοῦν ποιεῖν καὶ ὑπομένειν" ἤ ἀντὶ τοῦ πένητας, 
μηδὲν ἄλλο κεκτημένους, ἢ ληκύϑους" ἢ αὐτουργούς ἢ) ἀντὶ 
φ«οῦ εἰς πληγὰς ἑτοίμους ) καὶ οἷον τύπτοντας, καὶ μαστιγοῦν- 
τας, καὶ ὑβρίζοντας" ἢ τοὺς ἐκ προχείρου διδόντας ἀργύριον, 

καὶ ἑτοίμους πρὸς τὰς μίξεις" καὶ γὰρ εἶχον ἐν ταῖς ληκύϑοις 
ἀργύρια, καὶ λύσαντες δὲ πολλάκις τὴν λήκυϑον ἐχρῶντο τῷ 
ἵμάντι πρὸς τὸ μαστιγοῦν. 

Αἢ ΟΒΔΑΤΙΟΝΕΝ ΑΡΥΕΒΘΌΘ ΟΛΙΠΠΟΓΕΜΝ. 

1970; ϑ. δίκας ἐρήμους} ἐρήμους, ὅταν μὴ ἀπαντήσας ὃ 
διωκόμενος ἐπὶ τὴν δίχην καταδικασϑῇ. ὅμοιον καὶ τὸ ἐρήμην 
ἁλῶναι. 

1278, 4. τὸν χλίδον] πᾶν πλῆϑος χλίδος λέγεται, μάλιστα 
δὲ τὸ τῶν ἀποκαϑαρμάτων τε καὶ ἀποψημάτων, καὶ ἡ τῶν 
ποταμῶν πρύχωσις, καὶ πολὺ μᾶλλον τῶν χειμάῤῥων, ὃ καὶ 
χέραδος καλεῖται. νῦν δὲ ἐ ἔοικεν ὁ ϑήτωρ λέγειν, ὅτι χοῦν καὶ 
φρυγανώδη τινὰ ἐκ τοῦ χωρίου σωρὸν ὃ Καλλικλῆς εἰς τὴν ὁδὸν 
ἐμβέβληκεν, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ὑποσημαίνει. 
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ΔῸ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΑΡΥΕΒΒΌΒ ΕὔΒΌΠΙΘΕΜ. 

Ουϊ ξεραυυπίαν Ῥαβίπαγιμ εἰ ὙΘΓϑιιαιτ ΠΙΙΠΊΘΤΙ ; ὁ εχ δαϊέ;. 
Ῥαγῖβ, δαμέ ρθε. 

, 706. δὰ εξαμη: ἔφεσις] ἔφεσις, ἡ ἐξ ἑτέρου δικασθημῖης 
εἰς ἔ ἕτερον μεταγωγή᾽ τὸ δὲ᾽ αὐτὸ καὶ ἔκκλητος καλεῖται. τὸ οὖν 
ἔφεσις ἀπὸ τοῦ ἐφεῖναι ῤήματος, καὶ ἔκκλητος παρὰ τὸ ἐκκα- 
λεῖσϑαν καὶ παραιτεῖσϑαι, καὶ “φεύγειν. τὸ πρῶτον καὶ ἔλαττον 
δικαστήριον. ἔφεκτος τόκος, ὁ ἐπὶ τὸ ἕκτον τοῦ κεφαλαίου. 
ἐφεστρὶς, χλανὶς, μανδύας. 8. μάλιστα μὲν, εἰ δυνατὸν] ση- 
μείωσαι" , ἐπίπρισις.. 19. πρὸς τὰς ἀποψηφίσεις] τὸ καταδικά- 
ἕειν τινὰ μὴ εἶναι πολίτην. 

709. 4. τοὺς γεννητὰς γεννηταὶ αὐχ οἵ ἐκ γένους καὶ ἀφ᾽ 
αἵματος προσήκοντες, ἀλλ᾽ οἱ ἔκ τῶν γενῶν τῶν ,συννενεμημέ- 
νῶν εἰς τὰς φρατρίας" οὗτοι δέ εἰσι, καϑάπερ οἵ δημόται καὶ 
φράτορες, νόμῳ τινὶ ἔχοντες κοινωνίαν᾽ τὸ δὲ γένος ἔχει ἄνδρας 
λ. γεννήται, οἱ τοῦ αὐτοῦ γένους κοινωνοῦντες " καὶ “γὰρ διῇ- 
φηντο κατὰ μέρη οἵ τῶν ᾿Αϑηναίων πολῖται" καὶ τὰ μὲν μέγιστα 
μέρη φυλαὶ ὠνομάζοντο᾽ ἑκάστη δὲ φυλὴ πάλιν εἰς τρία διῇ- 
ρητο, ὧν ἕκαστον μέρος τριττὺς καὶ φρατρία ὠνομάξετο" πάλιν 
δὲ φρατριῶν ἑκάστη εἰς γένη διῃρητο τριάκοντα" ἐξ ὧν αἱ ἱ ἱερω- 
σύναι ἑκάστοις προσήκουσαι ἐκληροῦντο" χαὶ γεννῆται, οἵ ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ καὶ πρώτου γένους τῶν τριάκοντα γενῶν, οὗς καὶ 
πρότερόν φησι Φιλόχορος ὁμογαλάκτας καλεῖσθαι" ᾿Ισαῖος μέν- 
τοι τοὺς γεννήτας ἁπλῶς τοὺς ἐξ αἵματος συγγενεῖς, ὀνομάζξει. 
γεννικῶς , ἀνδρείως. 24. διαψηφίσεις] ἰδίως ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς 
δήμοις ἐξετάσεων, αὲ γίνονται περὶ ἑκάστου τῶν δημοτευομέ- 
νῶν, εἰ τῷ ὄντι πολίτης καὶ δημότης ἐστὶν, ἢ ξένος ὧν παρεγ- 
γέγραπται. οἵ μὲν οὖν πλειόνων ψήφων τυγχάνοντες ἀναμ- 
φισβητήτως τὴν πολιτείαν ἔχουσιν, ὅσοι δ᾽ ἂν ἐλάττονας ψή- 
φους λάβωσιν, οὐκέτι νομίζονται" καὶ τοῦτό ἔστι ἀποψήφισις: 

ΑὉἢ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΙΝ ΤΗΕΟΟΘΒΙ͂ΝΕΝ. 

7238. 17. ἀγραφίου] ἀγραφίου, εἶδός τι δίκης οὕτω καλου- 
μένης κοτὰ τῶν ὀφειλόντων τῷ δημοσίῳ καὶ γέρο τν ὐντὶ 
εἶτα πρὶν ἐκτῖσαι ἐξαλειφϑέντων. 

ΑὮ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΙΝ ΝΕΛΕΒΑΝ. 

780. 8. κλητεύσω] κλητῆρες καὶ πλητεύειν" οἵ ἄνδρες, δι᾿ 
ὧν εἰς τὰς δίκας προκαλοῦνται οὗ δικαζόμενοί τισιν" ἔδει γὰρ 
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παρεῖναί τινας, ὥσπερ μάρτυρας τῆς προκλήσεως. κλητεῦσαι δέ 
ἔστι τὸ κλητῆρα γενέσϑαι" λέγεται δὲ κλητεύεσϑαν καὶ ἐκαλη- 
τεύεσϑαι ἐπὶ τῶν μαρτύρων, ὅταν μὴ ὑπακούσωσι πρὸς τὴν 
μαρτυρίαν ἐν τοῖς δικαστηρίοις" καὶ ἐστὶν ἐπιτίμιον κατ᾽ αὐτῶν 
δραχμαὶ χίλιαι. 

781. 5. ἐπὶ Κωλιάδι] Κωλιὰς ἐπιϑαλασσία ἄκρα τῆς ᾽4τ- 
τιπῆς. 

782. υἱέ. συνεῖναι δ᾽ ἑκατέρῳ] περὶ πορνείας ἀναιδοῦς. 
787. Υ. γεραιὰς} γεραιὰ, ἡ γραῦς" καὶ γεραιαὶ αὖ τῷ 4ιο- 

νύσῳ ἱερωμένων γυναῖπες. 

Ἀ0 ΟΒΑΤΙΌΝΕΜ ΕὔΝΕΒΒΕΜ. 

745. 1. ἐπειδὴ τοὺς}. τὸ Ἄν, Υρῖς ἐξ ὑπολήψεως ὅμολο- 
γουμένης τῆς εὐνοίας ὑπὸ τοῦ ἀπολογουμένου περὶ τῶν δημο- 
σίᾳ τὴν πόλιν εὐεργετησάντων. 

ΑΔ ΟΚΑΤΙΟΝΕΜ ΑΜΑΤΟΒΙΑΜ, 

.784. 2. προὔργου] προὔργου, πρὸ ἔργου, συμφέρον, πλέον" 
προὺ ταίτερον, ἀναγκαιότερον" τὸ πρὸ τοῦ ἔργου αἱρετώτερον, 
τὸ πρὸ παντὸς ἄλλον ἔργου γινόμενον, προτιμότερον. 
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5ΌΗΟΙΙΑ ΟΒΑΒΟΑ. 

ΔΑ. 

Ὁ Ὲ Μ.0.5. 1 ἘΠΕ ΝΞ ΈΞΙΝ 
Ε ΘΟΟΡΙΟΘΕ 

ΜΕΜΒΒΑΝΆΘΕΟ Αὐσύδϑτανο. 

ΡΈΕΤΙΤΑ: 

ΓᾺΡ ΟΓἸΥΝΤΗΙΛΔΟΑΝ ΡΒΆΙΜΆΝ. 

12. 20. μον ἐμασεμη, ἃς ἐξαλείψωμεν, οἷονεὶ ἐκκαϑάρωμεν καὶ 
ἀποπλύνωμεν. “2. φρασάτω τις} πάλιν -- φιλοπόλιδι. μϊς 
ἀοοβὲ γόοαρ. οἷον. 98. ὅποι βούλεται] εὐφήμως --- χρησάμενος. 

18. 94. εἰς ἀνάγκην] σύνηϑες τῷ ῥήτορι δα τὴν εὔνοιαν 
«ατασπευάζξειν. ΡΓὸ γΟΟΔΡΡ. τῇ πόλει εεὶ τῷ δήμῳ. 

14. δ. φημὶ δὴ] τὸν τρόπον --- ἀντιπάλων. πᾶσα γὰρ 
τρύπων --- δἷπο ἥν δ Ὧ4:). ΚΠ ὑπομείνας 1 οἰκεῖα -- καρ- 
τερεῖν. 51π6 γὰρ λέγει. (6. ἀΠΙΘΡ6Ι.. 21. ὡς βούλεσϑε] ἂν- 
τὶ τοῦ εἰς τὸς ϑέας αὐτὰς (5819) λαμβάνετε. ὑποσιωπήσει 
ὀχοήσοατο. 

16. 6. συνάρασϑαι τὰ πράγματα ἀττικὸν, ἀντὶ τοῦ τοῖς 
πράγμασι. 1014, πρεσβευυμένους] πρεσβεύεσϑαι. -- δεδιέναι αὖ- 
τόν. 564 γ}γὸ τῷ εδὲ τὸ. (8 ἀπίρρ. ) 28. ἀλλ᾽ ὦ τῶν] ἀνϑυ- 
ποφορὰ στοχαστικὴ, ἣν λύει ἐκ τεκμηρίων. (9, 16.) 26. ἀλ- 
λὰ μὴν ἡλίκα] οἵ ἐπίλογοι ἐκ τοῦ “συμφέροντος. δεῖ γὰρ ἐκ 
τῶν συνεχτικῶν καὶ ἰσχυρῶν τὰς ἀνακπεφαλαιώσεις ἀεὶ λαμ- 
βάνειν. (9. 45.) 



ΒΟΒΟΙΙΑ ΑΔΑΡ ΘΒΕΜΟΒΘΤΊΗ. Ε 0}. ΑὔαῦΚΤ. δ541 

Ἀἢ ΟΙΥΝΤΗΙΑΟΘᾺΑΝ ΒΕΘΌΝΒΙΑΜΝ, 

.18. 1. ἐπὶ πολλῶν] δεύτερος. τύπος (519) -- «ἃ παρακπο- 
λουϑοῦσιν ὑπολήψεις. ἐκ περιχαρείας εἴληπται τὸ παρὸν προοί- 
μον. (10. 1.) 10. δεῖ τοίνυν] συμπέρασμα. 11. ὅπως μὴ 
χείρους μὴ ἀνάξιοι φανῶμεν τῶν δεδομένων παρὰ τῶν ϑεῶν 
καὶ τῶν ὑπαρχόντων πραγμάτων. 

19. 9. τὸ μὲν οὖν ἐπίορκον} τρίτον προοίμιον. ἔστι δὲ 
καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ δυνατοῦ εἰλημμέ γον. 12. τὸ δὲ πάνϑ'᾽ ὅσα] 
πρότασίς ἐστι καὶ αὐτὴ καὶ ἢ ἄλλη ἄνευ κατασκευῆς. ὡς “γὰρ 
ὁμολογούμενα ἔλαβεν, ἵ ἵνα μὴ ἀμφιβάλλωμε ν; ὅτι καὶ τοιοῦτος, 
οἷον ὁ λόγος ἀποδείκνυσιν. 90. ἐγὼ μὲν γὰρ } ἀρχή ἐστι 
τοῦ τῶν δυνατῶν κεφαλαίου. 27. ϑρυλλούμενον] ἐξηπάτα γὰρ 
ὑμᾶς “λέγων. τὸ γὰρ ϑρυλλούμενον. παρ ὑμῖν κατορϑοῦν ἐν 
ἄπο ϑήτῳ. ἐθρύλλουν γὰρ πάνυ αὐτὸ ποθοῦντες. ὃ δὲ νοῦς 
αὐτός" ὅτι, ὃ πάνυ ἐβούλεσϑε, τοῦτο ποιῆσαι ἔλεγε σιγῇ, ἵνα 
μὴ μαϑύόντες οὗ ἐναντίοι κωλύσωσιν, ἔστι δὲ τοῦτο δ Ὄρω- 
πὸς. ἵν᾽ οὖν, φησὶ, (ἢ ἐναντιωϑῶσι Θηβαῖοι, λάϑρα αὐτὸ κα- 
πορϑοῖ. ἦν γὰρ μεταξὺ Βοιωτίας καὶ ᾿Αϑηναίων (δῖδ.), ὦ 
᾿Ορωπός. 

90. 14. παρελϑών τις ἐμοὶ, μᾶλλον δὲ ὑμῖν δειξάτω ] τὸ 
ἀμφίβολον ἔφυγε, καὶ τὸ ὁμολογούμενον εἴρηκεν. ἦν μὲν γὰ 
ἀκόλουϑον καὶ ἀμφίβολον τὸ, παρελϑών τις ἐμοὶ λεγέτω, ἢ ὡς 
οὐκ ἔστι λοιπὸν ἀσϑενής" καὶ ,.γὰρ τοῦτο ὥφειλεν ἀπαντῆσαι. 
ὁ δὲ εἶπε τὸ ὁμολογούμενον, ὅτι οὐκέτι οἵ ἅπαξ ἠπατημένο: 
νῦν ἀπατηϑήσονται. 27. ἀνεχαίτισε] εἰς τοὐπίσω ἤγαγε. 

21. 2. ἀντέχει] ἰσχύει. 8. φωρᾶται] ἐλέγχεται δὲ τὰ 
τοιαῦτα τῷ χρύνρ. 4. καταῤῥε 1] συμπίπτει. 

φο. 8. τυραννικὴν οἰκίαν) τὸ γένος λέγει τῶν ᾿᾽Δλευαδῶν. 
19. διαπράξασϑαι --- δύξαν] τὸ σχῆμα ὑπίῤβατον: 217. δια- 
ϑέσϑαι πωλῆσαι. 

35» (. πεξαίτεροι (519) Θεύπεμπτός (519) φησιν, ὅτι ἐπ 
πάντων Μακεδόνων ἐπίλεκτοι οὗ μέγιστον καὶ ἰσχυρότεροι ( 51.) 
ἐδορυφόρουν. τοὺς βασιλὲ ας, καὶ ἐκαλοῦντο στεξαίτεροι. " 

κοῤδακισμοὺς) τὰς μετὰ μέϑης ὀρχήσεις. 19. ϑαυματοποιῶν ]. 
ϑαυμαστὸν ἐργαξομέ γῶν. 1Ρ1α, Καλλίαν} ὃ ᾿4ϑηναίων δῆμος 
ἔϑος εἶχεν ὠνεῖσϑοι οἰκέτας γράμματα ἐπισταμένους " τοὺς δ᾽ 
εὐνοϊκῶς δουλεύοντας ἠλευϑέρουν. ὃ δὲ Καλλίας εἷς ὧν τῶν. 
οἰκετῶν. καὶ καταγνωσϑεὶς ἔφυγεν εἰς Μακεδονίαν, καὶ διέτρι- 
βε. παρὰ Φιλίππῳ. 

24. 6. ῥῆγμα λέγεται ἡ τοῦ νεύρου διάτασις, στρέμμα δὲ 
ὀστέου μετάστασις. (16. 6. 



ὕα. ΒΟΉΟΘΙΓΙΑ ἊΡ ΡΕΜΟΒΤΗΕΝΕΝ 

ΑὉ ΟΓΥΝΤΗΙΑΟΘΑΝ ΤΕΒΤΙΑΛΑΝ. 

928. Ἴ. παϑητικὸν τὸ προοίμιον - διὰ τῶν ἔργων δείκνυ- 
σιν. ἐξ ἐπιτιμήσεως τὸ προοίμιον. προσοχὴν δὲ διὰ τοῦ παρο- 
ξυσμοῦ ἀπεργάζεται. (ν. 5.6μο]α νυϊραία ρ, 19. «οἄ, Ῥᾶτνῖδ, 
νευ8. 190.) προοίμιον ἰᾳυοὰ Ὑγο] ἢ ἜΣ ἈΕῚ ἄλλως, ἴῃ οοὐΐος 
ὨᾺ] 1] 65} ἐκ τοῦ ἀναγκαίου. λαμβάνεται δὲ ἐξ ὑπολήψεως 
τῶν πραγμάτων φαύλων ὄντων. 4. τιμωρήσασϑαι Φίλιππον ] 
τουτέστιν εἰς τὴν "Μακεδονίαν μεταβιβάξειν τὴν δύναμιν. [αὐοὰ 
ὝΥΟΙΓ ἄθ Ξβιο ἀραϊε ὅτι δεῖ, ἰά ἴῃ οοάϊοθ πο εβί. 7. 5. εἰς ῖ 
τοῦτο προήκοντα ] εἰς τοῦτο κακίας ἐλϑόντα. 8. οὐχὶ τὴν 
οὖσαν παριστάντες τριμερὴς ὁ λόγος. (Υ. 8.16} οἄϊία ν. 19. 
17.) τὸ μὲν γὰρ πρῶτόν ἐστι τὸ δοκοῦν μάλιστα, συνέχειν, καὶ 
περὶ οὐ πρύκειται νῦν ἡ σκέψις, καὶ τὸ προηγούμενον » εἰ δεῖ 
μεταστῆσαι τὴν δύναμιν εἰς Μακεδονίαν, ἢ κατὰ χώραν. ἐᾶσαι 
μένειν τοῖς ᾿Ολυνϑίοις βοηϑήσουσαν ---- ἀδᾷὰο αα τῶν ἀδόξων 
ψοῖ8. 26. πιδὶ ᾳποὰ Αὐβρ. ΨΕΙΒ. ὩἹ. ααἱ νόμου ἘΕ ἐξ  ατα- 
σκευῆς. νεῖ5. 32. νῦν αὐοδί, νϑγ8. 28. συμβολὴ εἴ ποιότητος 
προσώπων. 

39. 18. ἀναγκαῖον δ᾽ ὑπολαμβάνω ] μετελήλυϑεν ἐνταῦϑα 
ἐπ’ αὐτὰ τὰ κεφάλαια. καὶ ἐστὶν αὐτῶν τὸ συμφέρον ἐξεταζό- 
μένον καὶ προηγούμενον. μέρος. (40. 56.) 90. μέμνησϑε] ᾿ 
πεῖσαι βουλόμενος τοὺς ᾿Δϑηναίους ἐᾶσαι μένειν κατὰ χώραν 
τὴν δύναμιν παραδειγματικῇ πίστει κέχρηται" πιϑανώτερον δέ 
ἐστι πασῶν τῶν πίστεων. [}ιαοΐθιτι5. γα]βαΐα 8080118.]} τινὲς δὲ 
ἁμαρτάνοντες ὑπενόησαν εἶναι διήγησιν, ἀγνοήσαντες, ὡς ἐν 
συμβουλευτικῷ λόγῳ διηγήσασϑαι οὐκ ἔξεστι. (40 ϑῃΐορ.) 98, 
μὴν μὲν ἦν ἹΜαιμακτηριὼν] χατ᾽ ἔμφασιν. μείζονα τῆς σπουδῆς 
κεῖται, τὸ ὄνομα τοῦ μηνός. ϑέλει γὼρ εἰπεῖν, ὅτι καὶ χειμῶ- 
νος ὄντος τὰς ναῦς καϑέλκειν ἐψηφίσασϑε. καὶ γὰρ ἀξιβερνς, 
νὸς ἦν ὃ μήν. } 

80. 1. χενὰς] ᾿Αϑηναίων ἐπιβαεῶνι Ἂ 

81. 18. λέγω δὲ τοὺς περὶ τῶν ϑεωρικῶν, εἰ μὲν γὰρ Ρ" 
ϑεωρικὼ τῇ ϑεωρίᾳ ἐδίδοσαν, οἰστὸν ἤν᾿ νῦν ὑὲ τὰ τῶν στρα-᾿ 
τιωτῶν τοῖς ϑεωροῦσι νέμουσιν. ἑνὸς δὲ ὄντος νόμου, πῶς 
πολλοὺς αὐτοὺς λέγει; φαμὲν οὖν διοικήσεις, πολλὰς καὶ ψηφί- 
ματα γεγενῆσϑαν περὶ τῶν χρημάτων. δι᾿ ὃ καὶ πολλοὺς νό-- 
μους λέγει, ἵνα λυϑῶσιν ἐν τοῖς νομοϑέταις, ἢ ἵνα μὴ δόξῃ 
μόνῳ τῷ Εὐβούλῳ ἐναντιοῦσϑαι ὡς ἐχϑρός. “27, “τ λύειν. 
γε) ἐντεῦϑεν ἐκ τοῦ δικαίου ἐπιχειρεῖ. 

88. 16. πλὴν εἰ δέον εὔξασϑοι} εἴπερ δέον ἘΌΝ οὐκ 
εὔχομαι. εἰ μὴ ἄρα ἐν τούτῳ ἀδικῶ, ὅτι οὐκ εὔχομαι ,γενέσϑαε 
τὰ ἡδέα καὶ τὰ ὠφέλιμα. (28. 58.) 18. ἐλέσϑαι δὲ, ὅταν} ὅτε 
δὲ χρεία βουλεύεσϑαι, οὐχέτι ἃ βούλεταί τις σκοπεῖ καὶ αἵρεῖ- 
ται, ὥσπερ ἐν τῷ εὔχεσϑαιγ ἀλλ᾽ ὡς ἀπαιτεῖ τὰ πρύόγματα. 

- 

υξονω, κἐαανυασες σᾶς, πεουνον," οἷὖν δαρολβοασ νυ νδοι τ δι.» ὧς σῳλονα,. 0.0...» «ὦ.» ὦὕ 
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84. 7. ἐπὶ μὲν Κορινϑίους παράδειγμα πρόσφορον εἰσ- 
ἤγαγεν αὐτοῖς. πολέμων γὰρ μέμνηται καὶ κατορϑωμάτων αὖ- 
τοῖς (516 υἱάἀεραΐαν) ἄνευ παμάτων καὶ πόνων, ἵνα ταὐτὰ 
νομίσωσι καὶ ἐπὶ τοῦ ,παρόντος. Κορίνϑιοι λελυπημένοι κατ᾽ 
᾿4ϑηναίων καλοῦντες πάντας Ἕλληνας εἰς τὰ Ἴσϑμια, (κοινὴ γὰρ 
ἦν ἡ “πανήγυρις;) τοὺς ᾿4ϑηναίους παρῆκαν. οὗτοι, ὡς ϑεοσε- 
βεῖς ὄντες, ἔπεμψαν τὰς ϑυσίας μετὰ ὁπλιτῶν, ἵν᾽, εἰ δέξωνταε 
αὐτοὺς, ὑπόσπονδοι ἀναστρέψωσιν᾽ οὐ γὰρ ἐπὶ τὸν πόλεμον 
ἐξεληλύϑεσαν. ὃ δὴ καὶ γεγένηται. ὁρῶντες γὰρ τὴν παρα- 
σκευὴν οἱ Κορίνϑιοι ἐδέξαντο. ἄνευ οὖν πόνων συνέβη κατορ- 
ϑῶσαν αὐτοὺς τοῦτο "τὸ πρᾶγμα. 8. Μεγαρέας] τὴν ἱερῶν. γὴν 
ὡς ὀργάδα καὶ ἄνετον ἐγεώργουν οἵ Μεγαρεῖς. πάλιν δὲ ὡς 
εὐσεβεῖς οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐξελϑόντες ἔπαυσαν αὐτοὺς μόνῃ τῇ ϑέα 
νικήσαντες. 14. δικαίου πολίτου] ἐντεῦϑεν μεταβέβηκεν. ν-. 
ΒΟΠ0]1ὰ νυ]ραΐα ἀδηὰθ δα τοῦ τε νόμου καὶ τοῦ ϑέντος (510). 
ν. Ρ. 34. 88. ἴππλ βιυσοοεάεθαϊ β0Π Πα ῬΦΥ ΕἸ Π6.8 δ Ρ. 6. Ραᾶγ. 
45... 99. 5080]. γογ8. 89. τίνα γὰρ χρόνον] καὶ τοῦτο τοῦ δυνα- 
τοῦ --- τὴν ἀναφορὰν, 5ἴπ6 ὉΠ γαυϊαἴ06. 

86. 4. Φοιβίδας στρατηγὸς «Δακεδαιμονίων καξέηχε τὴν 
Καδμείαν. ἐξέωσαν δ᾽ αὐτὸν οἵ Θηβαῖοι. ὁ δὲ παρώξ ἕυνε τοὺς 
«ακεδαιμονίους στρατεύεσϑαι ἐπὶ Θηβαίους. ἐστράτευσαν, καὶ 
ἡγεῖτο αὐτῶν Κλεόμβροτος, εἷς τῶν βασιλέων, Θηβαίων δὲ ̓ Ἔπα- 
μινώνδας. καὶ ἐγένετο μάχη ἐν «“Πεύκτροις ἐπὶ Κηφισώ. ἐν ἥ 
ἔπεσον χίλιοι Σπαρτιατῶν καὶ Κλεόμβφοτος χαὶ τῶν ἐκ περιοῦ- 
κίδος πολὺς ἀριϑμός. ἀπέστησαν. αὐτῶν οἵ σύμμαχοι, καὶ ἐτα- 
πεινώϑησαν οἵ «“Ἰακεδαιμόνοι. [οὖν, φιοά ὙΥοΙ Ροϑῖ ἀπέστησαν 
εχϊροῖ, ἴϊοι, αὐτῶν, Ρρϑαπξ ἃ οοαϊοο.7 10. οἷς δ᾽ ἐν τῷ 
πολέμὰ] πρὸ τοῦ Φιλίππου Τιμόϑεος ἔξω τυγχάνων ἐν τῇ Θρά- 
πῇ ἐκτήσατο χωρία, ἅπερ νῦν εἴληφε Φίλιππος , Πύδναν καὶ 
Ποτίδαιοων, καὶ τὰς ἄλλας. ἄγαν γὰρ εὐτυχὴς ὃ Τιμόϑεος ἦν, 
ὥστε προσιέναι τὰς πόλεις αὐτῷ. [«υοὰ 70] αἀάϊ!άϊς 46. δυο 
αὐτομάτως, 14 ποῖ οβὲ ἰπ οοάῖόο. ϑομοιαπι πος Θκαῖραϊ οΧ 60, 
ἀυοά 5[6 ἃΡ06110, ΞΡ] επιθηΐο Απιρτιϑίδμι ρυϊηῖ, ἄς (πο Ψ. ῬΓδ6- 
ἴαϊ. ». ΤΕυΥΤ, 56α ἴῃ 80 θα 18 ἱποροσίεο 5 » 4886 α ρτἱπεῖρίο Πομιο- 
δῖ μοπὶβ8 δάξμιο βιΠρ υβισ ἢ 1110 σοάϊοθ ἃ νοξαδεονο ᾿ηᾶπῖ ἐσ ατας 
ἴδο, ΒοΠ ΟῚ απ μόο ἰάθη Ἰρϑίαμι θεΐδηι 18 οι Ὑ ΓΒ Ὶ5 Ἰορίτατ, 864 οὐπτ' 
Βδο Θοροϑδίοπο: καὶ τοὺς ξωγράφους κοιμώμενον γράφειν αὐτὸν᾽ 
καὶ τύχας αὐτῷ τὰς πόλεις προσφερούσας.] 18. λήρους ταῦ- 
τα δὲ ἐπειδήπερ Εὔβουλος πεποίηκε, τούτου χάριν διασύρει. 

87. 6. βοΐδια] τοῦτο εἰς Χάρητα. διαβὰς γὰρ εἰς ᾿Ασίαν 
καὶ τὸν ᾿Αφτάβαζον [Ξομβάαδαβ νεϊα βίου τλᾶσα τοϊίαιαθ ἀαπξ 
᾿Ασίαν πρὸς ᾿Δρτάβαξον] τοῖς ξενικοῖς στρατεύμασι, πορϑήσας 
«Δάμψακον καὶ Σίγειον, ἔπεμψεν ᾿Δϑηναίοις βοῦς, ἃς διείλοντο 
κατὰ φυλάς. [5ϊς 5ομοάδα γεϊταβέοσοβ. ΒΡ] οπηθηΐαπι ομἷπι π]αἷθ 
ἀεαϊι ἔπεμψαν.Ἵ 14. ταῦτα μὰ τὴν Δήμητρα] ὡς ἐπιπλήξας 
ϑεραπεύει, διὰ [510 ἬΒΑΝΘΝΝ, 564 τεοϊαυίᾳο γεϊαϑίογοΞ 
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πρὸς] τὸ τραχὺ δὲ τὴν “ήμητρα ὄμνυσι,. τυγχάνουσαν: ϑεὸν 
ἥμερον, διὰ τὸ ἡμέρους αὐτοὺς ποιῆσαι. ὥσπερ γὰρ ἐκείνη διὰ 
τῶν καρπῶν ἡμέρους τοὺς ἀνϑρώπους ἐποίησεν, οὕτω καὶ αὖ- 
τὸς διὰ τοῦ ὅρκον βούλεται ἡμεροῦν αὐτῶν τὴν ἀγριότητα. γε- 
γομένην ἔκ τῆς. ἐπιτιμήσεως. γοΙῆδηα μος βομο]1ο σαγοῖ. 

88..1. οὐκοῦν σὺ μισϑοφορὰν λέγεις] ἀνθυποφορὼ, ἥτις 
μέση τυγχάνει ἀντιπίπτοντος καὶ ἀντιϑέσεως, μεῖζον μὲν ἀντι- 
πίπτοντος, ἧττον δὲ ἀντιϑέσεως" ἀλλὰ λέξει τις, μισϑοφορεῖν. 
ἡμῖν συμβουλεύεις; τοῦτο δ᾽ ἦν ̓ 4ϑηναίοις εὐδοξοῦσιν ἐπαχϑές. 
τε καὶ βαρύτερον. οι 

ΑὉὮ ΡΗΙΠΙΡΡΙΟΑΝ ΡΒΙΜΑΝ. 
ΝΥ 

40. 1. τὸ προοίμιον ἄνευ προτάσεως. ἄρχεται, γὰρ ἀπὸ 
τῆς κατασχλευῆς. τὴν γὰρ πρύτασιν ἐν τῷ νῷ ἔλαβε. τὴν ἐκ τῶν 
γερόντων μέλλουσαν αὐτῷ προτείνεσϑαι. ἐξ ἀντιπίπτοντος τὸ 
προοίμιον. ἀντέπιπτε γὰρ αὐτῷ, πῶς παρ᾽ ἡλικίαν λέγει. λύει 
οὖν διὰ τοῦ λέγειν, ὅτι περὶ παλαιῶν πραγμάτων ἡ σκέψις; 
περὶ ὧν εἶπον καὶ οἵ πρῶτοι. 

41. 2. οὔτε φυλαττομένοις ] λείπει τὴν φαϑυμίαν. ἐὰν. 
φυλάττησϑε,. φησὶ, καὶ ἐκφεύγητε αὐτὴν, οὐδὲν ὑμῖν φοβερὸν 
ἔσεται" σημεῖον δὲ τούτου ἡ «““ακεδαιμονίων δύναμις, ἧς ἐκρα-. 
τεῖτε ἐκ τοῦ προσέχειν. τοῖς πράγμασι, τὸν νοῦν. 8. εἰ δέ τις, 
ὑμῶν] εἰσβολὴ κατὰ τὸ κεφάλαιον τοῦ δυνατοῦ. 10. συντρέχει. 
τοῖς ὁμολογουμένοις τὸ σπουδαζόμενον ἀνύσειν. [81ο. νοῆι ἐπὶ 
τῷ δ) ε5:.}] 98. ἐκεῖνος] οὐκ ἔπαινον ἔχει τοῦ Φιλίππου μόνον, 
ως καλῶς τι- ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ προτροπὴν ᾿4ϑηναίων. μιμή-. 
σασϑε γὰρ, φησὶ, καὶ ὑμεῖς τὰ καλῶς πραχϑέντα. 17. δέδιεν 
τὸ μεῖζον ἐν μέσῳ ϑεὶς ἀπέκρυψε τοῖς ἄκροις τὸ ἰσχυρόν. 24. 
ὁρᾶτε γὰρ] τοῦτο τοῦ συμφέροντος. καταμέμικται δὲ τῷ δυνατῷ. 

48. 1. πεφιστοιχίζεται ἣ μεταφορὰ τῶν κυνηγετῶν. [ἀὉ-- 
εϑὶ ἀπὸ Ὑγ 181,1 ὅ. εἰ μὲν δούλων ἀνάγκην ζητεῖς, ἐκδέχου. 
πληγάς" εἰ δ᾽ ἐλευϑέρων, ἡ τῶν πραγμάτων αἰσχύνη μεγίστῃ. 
ἀνάγκη “καϑέστηπεν. ἔστι δὲ τοῦ συμφέροντος. 0. ἢ βούλεσϑε! 
ἀντὶ τοῦ ἄρα. ἀπορηματικῶς. 992. ἀπηρτημένοι] ἀντὶ, τοῦ, χε- 
χωρισμένοι. 

44. γεῃ. “Δλίαρτον] πόλις τῆς. Βοιωτίας. ἐκεῖ ἐξελθόντες, 
᾿4ϑηναῖοι Θηβαίοις ἄγαν ταλαιπωροῦσιν ἐβοήϑησαν, καὶ μέλλον“ 
τὰς ὑπὸ «“Ἰακεδαιμονίων πανωλεϑρίᾳ διαφϑείρεσϑαν ἐκώλυσαν... 

410. 12. μή μον μυρίους] βασιλέως τοῦ “Περσῶν ἐπιστείλαν-" 
τὸς τοῖς ἐπὶ ϑαλάσσης σατράπαις διαλῦσαι τὰ μισϑοφορικὰ, στρα- 
τεύματα διὰ τὸ πολλὰ χϑήματα κοταναλώσασϑαι. ἀφῆκαν οἱ σα-. 
τράπαι τοὺς στρατιώτας. οὗτοι περὶ μυρίους ὁ ὄντες ἥκουσι πρὸς, 
“Χάρητα στρατηγὸν ᾿Αϑηναίων ἔχοντα. ξενικὴν δύναμιν, καὶ ἐποίη-. 

; 
᾿ ᾿ 
| 



Ε ΘΟΟΡΙΟΕ Αὔσύῦϑτανο. 545 

σαν αὐτὸν ἡγεμόνα. ᾿ἀφτάβαξος δὲ, “Πέρσης ἀνὴρ, ἀποστὰς (τϊ- 
ἀθραῖιν) βασιλέως, καὶ πολεμῶν πρὸς αὐτὸν, ἔπεμψε πρὸς Χά- 
ρητα, παρακαλῶν αὐτὸν διαβιβάσαι τὸν στρατὸν εἰς τὴν βασι- 
λέως χώραν. τῶν οὖν στρατιωτῶν ἢ χορηγήσειν (5819) αὐτοῖς 
ἀναγκαζόντων, ἢ ἀπελεύσεσϑαι πφὸς τὸν διδόντα, (510) διεβί- 

βασεν ἀναγκασϑεὶς τὸν στρατὸν, καὶ ἐνίκησε συμβάλλων. δισμυ- 
ρίους “προσιὼν (5819) χαὶ πλεῖστον (συ! ἀοβαξαν) αὐτῶν ἱππικὸν ὑπὸ 
Τιϑφάστου (510) στρατηγούμενον. ὃς καὶ ἔγραψε τοῖς ᾿Αϑηναί- 
οἷς περὶ τῶν μυρίων, ὅτι νενίκηκε: μάχην ἀδελφὴν τῆς ἐν Μα- 
ραϑῶνι. οἵ δὲ δι᾿ ἐπιστολῶν καὶ ἑτέρους ἐκέλευον μισϑώσασϑαε 
Χάρητα. λέγει οὖν ὁ δήτωρ, ὅτι μὴ δι᾿ ἐπιστολῆς τοῖς στρα- 
τηγοῖς ἐπιτάττομεν ξένους μυρίους ἢ δισμυρίους: 

460. 5. εἶεν] ἀνάπαυσις τῶν λεχϑέντων. ὅτε γὰρ βουλό- 
μεϑα παύσασϑαι τῶν λεγομένων, καὶ ἐφ ἕτερα μετελϑεῖν, τῷ 
εἶεν χρώμεϑα. λῆξις γὰρ τῶν πρώτων, ἀρχὴ δὲ τῶν μελλόντων. 

47. 10. ταξίαρχος λέγεται ὃ τῆς τάξεως τῆς πεζικῆς ἐ ἄρχων. 
ἵππαρχος, δὲ ὁ τοῦ ἵππικοῦ παντὸς στρατοῦ. ἱεροποιοὶ δὲ οἵ τὰ 
ϑύματα ἄγοντες εἷς τὴν “πανήγυριν ἀπὸ τόπου εἰς τύπον. 12. 
οἵ λοιποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμῖν μετὰ τῶν ἱεροποιῶν. ὧσ- 
περ γὰρ οὗ πλάττοντες τοὺς πηλίνους εἰς τὴν ἀγορὰν, χειροτο- 
νεῖτε τοὺς ταξιάρχους καὶ τοὺς φυλάρχους οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον. 
ΘΟ ΠΟ] Ποὺ ἃ Ὑ οΙἤδπα ὉΡ6βί. 14. καϑάπερ γὰρ οὗ τὰ πή- 
λινα προτιϑέντες εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ ὁρᾶσϑαι μόνον ἕνεκα ταῦτα 
πλάττουσιν, οὕτως "καὶ ὑμεῖς ἐπὶ ϑέαν ψιλὴν χειροτονεῖτε τοὺς 
στρατηγοὺς, οὐ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων ἕνεκα. 

48. 1. ϑο]ιοῖπ. (6 τὸ Οταθοοχιι ΜΠ Υ ἃ 56 ῃ5 ἴα ογαῖ 

ΟΠ ογαΐπιια, ἀδευαια,, ἀμπηριζαΐαπι, αὐ Ἰορὶ ποαυϊνθῖ: πθαὰθ 
ὙΥ οἸἤαπα Πα] οῖ. 

51. 8. ὁ σκοπὸς τῆς ἐπιστολῆς ἐστιν οὗτος. ὃ Φίλιππο 
ἐπέστειλεν Εῤβοεῦσι συμβουλεύων, (ἡ δεῖν (510) ἐλπίξειν ἊΣ 
τὴν ̓ “ϑηναίων συμμαχίαν, οἱ οὔτε (5819) αὑτοὺς δύνανται σώξειν. 

52. 19. ργδρβθοία ἐναπί ΡΥπια ; παβονθοη! Ἰιδθο: εἶδε αὖ- 

τοὺς τῇ πολλῇ μεταβολῇ. ἡ μὲν ἀρχὴ περὶ τιμωρίας ἐγένετο, 
τὸ δὲ τέλος περὶ τοῦ μὴ παϑεῖν “κακῶς. Πουτιη Η1}}1] οϑὲ ἱπ 
Τγο!βαμπα, 22. ἀλλὰ μὴν] ἐκ τοῦ ἀναγκαίου. Ῥειι. ποῖ δὴ] 
ἀνθυποφορὰ, ἣν λύει στοχασμῶ. 

ὅ8. 16. ἀπομίσϑων] μισϑὸν μὴ δεχομένων. οὗ δὲ συκο- 
φάνται, ὑπὲρ ὧν ὁ στρατηγὸς ἐκεῖ πράττει, ἐντεῦϑεν (510). 
κατηγοροῦσιν εὐχερῶς. διὰ γὰρ τὸ μὴ παρεῖναι ἡμᾶς (519) καὶ 
συκοφαντῶν ἀνέχεσϑε. ταῦτα πρὸς Κηφισόδοτον αἰνίττεται. 

ἜΣ ΟΣ, Τοη:. 1. , ἮΙ πὶ 
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δ8. ὑπόϑεσις τοῦ περὶ εἰρήνης. ὃ Φίλιππος μετὰ τὸ 
ἀνελεῖν τοὺς Φωκέας πάρεδρος (υἸἀεραξαν) ᾿Δμφικτυόνων ἠβου- 
λήϑη γενέσϑαι, ὡς λείποντος τοῦ ἑνὸς ἔϑνους ᾿Δμφικτυόνων, 

εἰς ἀναπλήφωσιν τῶν ιβ. τοῦτο ἐψηφίσαντο, Θηβαῖοι καὶ. Θετταλοὶ 
καὶ ἄλλοι τινές " ἀνάγκῃ οὖν ἐχρῆν καὶ τοὺς ̓ 4ϑηναίους τούτοις 
συμψηφίσασϑαι. ᾿Δᾳφικτυονία δὲ τόπος ἐν τῇ Ἕλλάδι, κοινὸν 
τῶν Ἑλλήνων δικαστήριον. ὅτε γὰρ ἠδικοῦντό τινὲς τῶν Ἕλλή- 
νῶν, ἀπῴεσαν ἐκεῖ. οὐ γὰρ παρὰ τοὺς ἀδικοῦντας ἢ ἀδικου- 
μένους ἐχρῆν δικάζξεσϑαι. καὶ πάλιν, ὅτε περὶ κοινοῦ τινος 
ἐσκέπτοντο ; ἐκεῖσε ἐβουλεύοντο. λέγουσι δὲ, ὅτι ἐξ ἥρωός τινος 
ἔσχε τὸ ὄνομα. σχοπούντων οὖν ᾿Αϑηναίων, εἰ δεῖ δέξασϑαι 
Φίλιππον εἰς τὴν ̓ Αμφικτυονίαν, συμβουλεύει, “ημοσϑένης δεῖν 
δέχεσϑαν διὰ τὸ μὴ κοινὸν ἄφασϑαι πρὸς τοὺς Ἕλληνας πόλε- 
μον. σαν γὰρ ψηφισάμενοι πολλοὶ, καὶ ἔμελλον. συναγωνίσα- 
σϑαι τῷ Φιλίππῳ ὀργιζόμενοι, ὡς τῆς γνώμης αὐτῶν ἀνοαιρου- 
μένης. τινὲς δὲ ἐνόϑευσαν τοῦτον τον ,λύγον, (ὡς ἀνομοίαν 
ἔχοντος ὑπόϑεσιν τῆς γνώμης αὐτοῦ, οὐ προσσχόντες ἀκριβῶς 
τῷ σκοπῷ τοῦ ῥήτορος. ἐπειδὴ γὰρ δοκεῖ ὑπὲρ Φιλίππου λέ- 
γειν» ὃ οὐδεπώποτε ὄφϑη ποιήσας, φήϑησαν εἶναι αὐτοῦ τὸν 
λόγον ἀλλότριον. ἠγνόησαν δὲ, ὡς ἔστι διαφόρως περὶ τοῦ αὖὐ- 
τοῦ χρήσασϑαι πράγματος, τῆς προαιρέσεως οὐκ ἀλλαττομένης. 
οἷον λέγει τις ἐχϑρον κακῶς, καὶ λέγει τις κακῶς φίλον ἐπιτι- 
μῶν, καὶ τὸ μὲν κακῶς ἐπ᾽ ἀμφοῖν, ἡ δὲ γνώμη διάφορος. 
οὕτω καὶ νῦν ὁ “ημοσϑένης πεποίηκε. λέγειν μὲν γὰρ ὑπὲρ 
Φιλίππου δοκεῖ, οὐ μετέστη δὲ τῆς προαιρέσεως, ἀλλὰ διὰ τὸ 
κοινὸν ζρήσιμον οὕτω τὸν λύγον͵ μετεχειρίσατο. τινὲς δὲ πρα- 
γματεπῆς ἐγγράφου τοῦτον ἀπεφήναντο, λέγοντες, ὡς περὶ εἰς 
ρήνης συμβουλεύειν. ἔγγραφος δὲ ἡ εἰρήνη" ἔγγραφος ἄρα 
(υἹ οραξαν) πραγματικὴ ἡ στάσις. φαίνονταν δὲ ἀγνοήσαντες, 
ὡς οὐ περὶ τῆς εἰρήνης λέγει γῦν, οὐδὲ περὶ ταύτην ἠσχόληται" 
ἀλλ᾽ ὅτι συμφέρει δέξασθαι αὐτὸν καὶ μὴ πολεμεῖν. ὥστε ε ναι 
τὴν στάσιν πραγματικὴν ἄγραφον. ψιλὴ γὰρ ἡ παραίνεσις, τὸ 
δὲ προοίμιον. ἐπειδὴ ἐκ παραδόξων ἄρχεται, παρὰ γὰρ τὴν 
ἑαυτοῦ καὶ τὴν αὐτῶν γνώμην δοκεῖ λέγειν, καὶ τρόπον τινὰ 
ὑπὲρ (αἰΔοβαιν) Φιλίππου οὐκ εὐθὺς ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῆς 
ἀκολουϑίας ἀρξάμενος; ἀλλ᾽ ἀπὸ ταραχῆς, οὐκ εὐθὺς τῆς τυπο- 

ϑέσεως ἀρχόμενος, ἀλλὰ ταράττει πρῶτον, ἕνα ὡς ἐν τηλικαύ 
ταραχῇ αὐτὸς συμβουλεύων ὥσπερ ἰατρὸς εὑρεϑῇ κατὰ τοὺς λό- 
γους. [80 γοράβαϊιῃ οραὰΐ ἴππιο οΡϑοσχγαίαμ) οἱ δπηριιξαΐαμη, 
πί Ἰορὶ ποι! Ῥοϑϑεῖ. ἀεὶ φαϊάθιη ποη οβὲ, φιοά γοΙἤυ5 ἀ661:.} 
δεῖ ,γγὰρ, ὅτε τι παράδοξον μέλλομεν λέγειν, μὴ εὐϑὺς ἀπὸ τοῦ 
πράγματος ἄρχεσϑαι, ἀλλὰ ταράττειν τὸν ἀκροατὴν, ἵνα ῥᾷστον 

ἀποδέχηται, ὡς ἐν μεγίστῳ τυ γχάνων φόβῳ τοῦ συμβουλεύοντος 
καὶ ὁπωσοῦν ἔχουσαν τὴν παραίνεσιν. τὸ μὲν οὖν προοίμιον 

σσξ δος ος κελλυὐςσι σι ναι σδουνανθ, φωκα, ὁ ..- 

ποουσδ 

ἈΚ ΨΟΝ ΠΡΎΝΝ Ν 
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πολλὴν ταραχὴν ἐμποιεῖ τῷ ἀκροατῇ, ὡς ἔφαμεν, διὰ τὴν χρείαν. 
ἡ δὲ πρότασις διῃρημένη. [Ὠ]εο ογαίίομ8. δα βου ρία ογᾶπξ ρᾶπ-- 
οὐ] αααθάδηι 5011011ὰ ἃ τηδητι ΓΘΟ ΘΠ ΟΣ 8., “πο τα ΠΟΠΜΠ1]18 ὙΥ0]-- 
ἤσπα φάος γϑί] δάϊε]ο, αἰϊα πίον θα, », ἅ11ἃ ἢ ΟΤὰ Θχ χοᾶ, 
564 Παθὸ διπραΐαΐα, ΦΟΟΡΙη ὨΪ81] [πινιΐ ἁπποΐαγθ. Ῥοβι ΒΟ] π-- 
χηοᾶο Πἴο οἃ, 486 40 αίίψαα ρυ μη σοηΐα ταᾶπ Θυδηΐ ρχοΐβοία, 
«υδίοπιιβ. [651 Ροΐυθγαμξ, 

58. ὅ. ᾿Πιούταρχος ἦν ̓ Ερετρίας τύραννος. τούτῳ ἐπανέστη 
“Ἀλείταργος, καὶ ἅμα. καὶ οἵ πολῖται συνεπέϑεντο. ἔπεμψε πρὸς 

᾿Αϑηναίους συμμαχίαν αἰτῶν. ἀντεῖπε Δημοσϑένης " μὴ πεισϑέντες 
ἀπέστειλαν. ἔπεμψε διὰ μισϑοφύρων ξένων διαλυσάμενος. ἀπαι- 
τούντων αὐτὸν τῶν ξένων. τὸν μισϑὸν, αὐτοῖς ᾿4ϑηναίων λογά- 

δὰς δήσας ἔδωκε. οἵ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι. ν΄ τάλαντα πέμψαντες ἐλύ- 
σαντο αὐτούς. διὸ καὶ δαπανηρὸν ἐχεῖνον τὸν πόλεμον εἴρηκεν, 
ἄδοξον δὲ, ὅτι τυράννῳ βοηϑεῖν ἤμελλον. δὶ Βος ἰάοπι βοβο- 
Ἰΐαμ ἐπ ΠΡ τὸ 1, οϑδίπρίαμο φασαιθ οἵμη Ἔχίβιια θυσίαι Ἰθοιομῖ8 
να] Δ οπμ6, ὉΡῚ 510 ἱποιριε: ἕκ τινος παλαιοῦ ἀντιγράφου, Πλού- 
ταρχος. Ῥοβί πεισϑέντες ἀπέστειλαν Ρτοοθά!ε Θχομηρίαμι! [μοβϑίμα- 
διαπυμ 810: μετεπέμψαντο καὶ μισϑοφύρους ξένους. οἷς μετὰ 
τὸν πόλεμον ἀπαιτοῦσι τὸν μισϑὸν ᾿Αϑηναίων λογάδας δήσας 

δωκε (510). οἵ δὲ ᾿᾿Ἵϑηναῖοι πεντήκοντα εἴα. 
60. 7. οἴχεται φέρον] πῶς οἴχεται ἐπὶ ϑάτερα; ἐπιβαφή- 

ῴαντος τοῦ ἐπικειμένου οὕτω καὶ τῇ γνώμῃ, ἐὰν προσενέγκῃς 
ἀργύριον, οἴχεται ἑαυτῷ. οὐκοῦν ἕως μὲν ἀκλινής ἐστιν ὃ λογι- 
σμὸς, βλέπει τὸ χρήσιμον. βαρούμενος δὲ τῷ χρυσίῳ πλανᾶται 
καὶ, διασφάλλεται. 27. ἐπειδὴ ἤμελλον πολεμίους ὄντας τοὺς 
Θηβαίους ἀκούοντες ᾿᾿ϑηναῖοι με ἐκρρζοῖ παρενέβαλε τὸ μὴ 
ϑορυβηϑῆτε. ἥκιστα ,.γὰρ πολεμοῦσι. τερος γὰρ καϑεδεῖται, 
ἐπικαϑεσϑήσεται κρατήσει τῶν ἄϑλων ὃ γρῖν ὦ 

608. 16. Καρδία πόλις Μιλησίων ἄποικος ἐν Χεῤῥονήσῳ, 
ἥτις τοὔνομα ἔσχεν ἐντεῦϑεν. “Ἑρμοκράτους τοῦ “Μιλησίου οἰκί- 
ζοντος αὐτὴν καὶ ϑύοντος, κόραξ ἁρπάξας τοῦ ἱερείου τὴν καρ- 
δίαν ἀφῆκεν εἰς τὴν γῆν. καὶ διὰ τοῦτο κέκληται Καρδία. 
οὗτοι δὲ οἱ Καρδιανοὶ οὐκ ἐβούλοντο συντελεῖν μετὰ τῶν ἄλλων 
Χεῤῥονησιτῶν, καὶ ὑπακούειν ᾿Αϑηναίοις, ἀλλὰ ἔφησαν ἔξω τῶν 
ὅρων εἶναι τῶν ᾿᾿ϑηναίοις προσηκόντων. ἡ γὰρ Χεῤῥόνησος ᾿άϑη- 
ναίων ἦν, κτησαμένου αὐτὴν διιλτιάδου τοῦ Κυψέλου. 

ΑἢΡ ΡΗΠΙΡΡΙΟΑΜ ΒΕΟΌΝΘΑΜΝ. 

65. 8. δεκαίους μέν. κατὰ γὰρ Φιλίππου ,λέγετε ἀδικοῦν 
τος. φιλανϑρώπους δὲ, ὅτι ἐλεεῖτε τὸ Ἑλληνικόν. ᾿ 

66. 12. εἰ γὰρ ἀποδεικνύντων ἡμῶν τὴν ἀδικίαν Φιλίππον 
οὐδὲν πράττεται, ἀποροῦμεν λοιπὸν, τί συμβουλεύσομεν. 

Μ πὶ 2 
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67. 7. ἐν αἱρέσει. αὐτοῖς δίδωσι τὸν πύλεμον ἐκφυγὼν τὸ 

ἀποφήνασϑαι διὰ τὸ ἄδηλον αὐτοῦ. ἵνα κἂν πταίσῃ ὁ δῆμος 

ἑαυτὸν ψηφισάμενος αἰσχύνεται. 
68. 18. γλίχονται, ἄγαν ἐπιϑυμοῦσι, διὰ τὸ κοσμεῖσϑαι 

τοὺς "λόγους αὐτῶν ἐκ τῆς ὑποϑέσεως. διὸ κἀγὼ παραλείψω. 

τῇ μὲν ἀληϑείᾳ διὰ τὸ μὴ οἰκείως ἔχειν τῇ συμβουλῇ τῶν προ- 

γόνων παρεκτείνειν τὰ ἐγκώμια. λέγει δὲ, ὅτι κἀγὼ εἷς εἰμι 

τῶν ἡττηϑέντων τοῖς πράγμασι. 99. τοὺς μὲν συστρατεύσαν- 

τας] τοὺς Θηβαίους. τοὺς δ᾽ οὐκ ἐναντιωϑέντας] τοὺς ᾿Δφργείους. 

69. 9. ὁ γὰρ Μεσσήνην] μετὰ τὰ «Δευκτρικὰ Θηβαῖοι τοὺς 

Μεσσηνίους: τοὺς τῶν “1ακεδαιμ ονίων συμμάχους ἀπέσπασαν, ὅπως 

ἔχοιεν εἰς τὸν χατ΄ αὐτῶν πόλεμον. καὶ ὃ Φίλιππος οὖν συν- 

αἰρόμενος τοῖς Θηβαίοις τοὺς “Ἰακεδαιμονίους κελεύει ἀποστῆναι 

τῶν Μεσσηνίων, καίπερ ὄντος ἰδίου τοῖς «“Ἱακεδαιμονίοις τοῦ χκτή- 

ματος. τὸ δὲ καλῶς συντρέχει, ἵνα γελοιότερον λύσῃ τὸ δοκοῦν 

ἰσχυρὸν τυγχάνειν. 16. πρὸς τοὺς Θη αίους αὐτὸν ὑπόπτως 

οὐκοῦν ἔχϑραν καὶ ὑποψίαν ἔχει κατ᾽ αὐτῶν, ὡς βιασϑεὶς ὑπ 

αὐτῶν. 
10. 25. κατὰ πρεσβείαν ἐξελϑὼν πρὸς ̓ Αργείους ὃ 4ημο- 

σϑένης συνεβούλευσεν. οὐ πεισϑέντες αὐτῶ ἐβλάβησαν τὰ μέ- 
γιστα. βούλεται οὖν εἰπεῖν τὴν δημηγορίαν αὑτοῦ, ἵνα πείσῃ 

τοὺς ᾿Αϑηναίους, δι᾿ ὧν ἤδη τὰ συμφέροντα συνεβούλευσεν, 

οἷς ᾿Δογεῖοι μὴ τοεισϑέντες προὐδύϑησαν. 
71. νεπ. οὐδὲν δ μὴ πάϑητε) οὐκ ἔστι τοῦτο δύο 

ἀρνήσεις ἐν ταὐτῷ μίαν “συγκατάθεσιν ποιοῦν, ὥσπερ ἀλλαχοῦ, 
ἀλλὰ ἰδιώματα ᾿Αττικὰ τὸ εἶναι πολλὰς ἀρνήσεις ἐφεξῆς. σοατοῦ 

ἤοο 50μ0] 10 ὟΥ ΟΠ απ. 
78. απἴερ. ὥστε φείδομαι καὶ τῶν προδοτῶν διὰ τὴν πό- 

λιν. ἰίρῃῃ Ποο. 

ΑὉὮ ΟΒΑΤ. ὈῈ ΒΑΙΟΝΕΒΘΟ 

76. υἱϊ. δεινὸν γὰρ ἂν εἴη] ἐντεῦϑεν ἡ κατασκευή. ἔοικε 
δὲ ταῦτα πρὸς τὰ Περσικὰ ἔχειν τὴνὰν αφοράν. διὸ καὶ φϑάνεε 
τὸ δεινὸν ἂν εἴη. οἷον οὐκ ἐφοβήϑησαν αὐτοῦ “4αρείου τὰ 
γράμματα, δ ἀπέστελλε Ξέρξ ἕῃς, ἀλλ᾽ ἀνήφουν τοὺς ἥκοντας. 

Τ71. 4. ὧδε παύσας τὸ προοίμιον ἦλϑεν ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν 
καὶ τὴν χρείαν, βοαχὺ προοίμιον ἐργασάμενος. ὕστερον δὲ ,περὴ 
ὧν οἵ πρέσβεις λέγουσιν.] ἐκτὸς γὰρ τῆς ἐπιοτολῆς ἔσϑ᾽ ὅτε 
προστάττουσι τοῖς πρέσβεσι, καὶ πρὸς ταῦτ᾽ οὖν ἐπαγγέλλεται 
λέγειν. οαγοῦ Ποὺ 5010}10 Ὑ᾽οϊῆαπα. 6. “ἡλονήσου ταύτην 
τὴν νῆσον οὖσαν περὶ τὴν Θράκην ᾿Δϑηναίων ὑπήκοον Σώ- 
στρατος λῃστὴς ἐσφετερίσατο. πρὸς ὃν Φίλιππος. πολεμήσας ἀπέ- 
σπασεν. ᾿Αϑηναῖοι ἔπεμψαν πρέσβεις ἀπαιτοῦντες ὡς ἰδίαν. 

΄ 

ΕΝ 

0, Έ ΨΚ σαν να 

φῦ» πῶ 

μΣ. του ρ κυφυσ. ρον δον 
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ἔφησε Φίλιππος, εἰ μὲν βούλονται ὡς δωρεὰν λαμβάνειν, δι- 
δόναν" εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἀποδιδόναι. 

79. 8. ἔναγχος λαβὼν τὴν Ποτίδαιαν, καὶ πολλοὺς τῶν 
ἐνοικούντων ἀδικήσας. ἵνα τοίνυν μὴ ἐγκαλῶσιν αὐτῷ, πέπομφε 
ἑρὺ τῶν συμβολῶν, (510) δι᾿ ὧν ππήαεαθαι ἤϑελεν, ἵνα διὰ 

τῶν σπονδῶν λύσῃ τὰ ἐγκλήματα. 4. οὐδὲν ἐνεκαλεῖτε (510) 
αὐτῷ ὡς ἀδικούμενοι] σπεισάμενον αὐτῷ περὶ τῶν συμβολῶν, 
Οἰοὶ ὡς μηδὲν ἀδικούμενοι δηλονότι. οὐ γὰρ ἂν σπείσασϑαι. 
7. ἐφ᾽ ἡμῖν γὰρ ἣν ἡ Μᾶακεδονία 

ἰϑγαμὶ Ἰπο ψιλοάθμ, δπηραἰαἴα} ὑπὸ τυράν- 
γῶν εἶχόν τινὰ χωρία, ἀφ᾽ ὧν φύρους ἐλάμβανον. συνῆ- 
ψαν οὖν τῇ Θράκῃ καὺ τὴν Μακεδονίαν πλησίον οὖσαν. ἦσαν 
γὰρ φίλοι τότε. νῦν δὲ πόλεμος ἐπίκειται. 

δ, ΠΠς τ διαφϑεῖραι ἢ λόγοις ἢ χρήμασι. 19... καὶ 
τριήρεις κατασκευάζεται} κυρίως γὰρ ὁ μὲν τεχνίτης κατασκευά- 
ζει, ὁ δὲ παρασχὼν τὰ χρήματα κατασκευάζεται. οαγοῖ Βοος 

δ 0110 ὙΥοΙ απ. 926. οὲ οὐκ αἰσχύνονται] κατατρέχει τῶν 
φιλιππιξόντων. 

81. 4. ὁ Φιλοκράτης ἐν τῷ ψηφίσματι γέγραφεν ἑκατέρους 
ἃ ἔχουσι, χαριζόμενος, Φιλίππῳ. πολλὰ γὰρ ἀλλύτρια ἡρπάκει.. 
συνέντες ᾿ἀϑηναῖοι τοῦτο ἔπεμψαν ἐπανορϑώσασϑαι τὴν εἰρήνην, 
ὥστε ἔχειν ἑκατέρους τὸ ἑαυτῶν. 4. ὥσπερ νῦν μεμφομένου 
τοῦ δήτορος [οππραϊαία 4ιαοάαμ}} ἐπαινεῖ 
δὲ τὸν Πύϑωνα, ὅτι εὐδοκίμησε κατὰ τοὺς λόγους τότε. ἣν 
γὰρ φήτωρ ἄριστος καὶ ἐπειδὴ συμφέρει αὐτῷ. δι αὐτοῦ γὰρ 
ἐλέγχει τὸν Φίλιππον ψευδόμενον. οατοῖ μος 50! 0110 ὙΥ οἸἤαμα, 

82. 17. Πύϑωνα!) ἐπηγγέλλετο γὰρ ποιεῖν τὰ δέοντα, καὶ 
ἐπανορϑοῦσϑαι τὴν εἰρήνην. 22. τῷ Φιλοκράτους ψηφίσματι] 
τὸ γὰρ Φιλοκράτους ψήφισμα εἶχεν ἑκατέρους ὃ ἔχουσιν ἔχειν. 
εἶχε δὲ ᾿Αμφίπολιν ὃ Φίλιππος. οὐκοῦν ἀπώλλυον διὰ τοῦ 
ψηφίσματος ταύτην. 

84. 21. ἵνα δὴ αὐτόνομοι ὦσιν] κατ᾽ εἰρωνείαν λέγει τὸ 
ἵνα. ἰδοῦ γὰρ τυραννοῦνται τοῖς ὅπλοις. ὁμολογεῖ τοῦτο λόγῳ, 

τοῖς ἔργοις τἀναντία πράττει " τὰς γὰρ Φερὰς ἐχειρώσατο. 22. 
αὗται αἵ πόλεις ἐν ᾿Δχαΐᾳ εἰσὶν ἐντὸς Πελοποννήσου. 

85. 90. διὰ τὸ πιϑανὸν πρόσκειται τὸ ὡς ἔοικεν, ὅτι ὡς 
φαίνεται ἔξω τῆς οἰκουμένης ὑμῖν δωρήσεται. δεῖξον, φησὶ, 
ξένην οἰκουμένην Φιλίππῳ, καὶ τύτε δωρεὰν ἕξεις ἀμάρτυρον. 

86. 6. πρύξενός ἐστιν ὁ , προστάτης ἐν τῇ ἑαυτοῦ πόλει 

ἄλλης πύλεως. 158. ᾿Αγοφρὰ τύπος τῆς Χεῤῥονήσου, : καὶ μέχρι 

τούτου Φίλιππος ὁρίξεται τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἶναι Χεῤ ὀῥόνησον. τὴν 

προσηγορίαν ἔλαβεν ὃ Φίλιππος ὅριον καὶ μέτρον τῆς χώρας. 
ὉΠ μα, μᾶθο ἀοβαμιΐ Υ οΠΠαμὰθ. 2, Πτελεοῦ καὶ Δεύκης]. 
πόλεων, οὐ δένδρων, ὀνόματα. οαγοῖ πος γοἸῆαμα. ᾿ 

, ᾿ ος ππσπεπο---- ----- 
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Αἀ ογδίϊομθηῖ 46 τορι ΟΠ οΥ Ποπ ϑιΐαστιι τ1}1] ᾿π 6 1 ΔΠΠΟ-ὸ 

ἑαίΐίομα ἄστη. ὙΥ ΟΠ πα 50 0}18 τοίου οπάα βαπί δα Ρ' 00. 2. εξ 

8:6 94 3. ϑὲ 92. 10. 

Αα ῬΕΠΙρΡ σαι ξογ απ ἀπποίαΐα απαράδιι ογαπέ, 56 τι πη 
ΔΠα ΤΘο ΠΟΥ, βουιρίαγα ἰθοῖτι ρου π8π| αἀΠΠΟ1Π1, 4 πᾶπὶ χα Ἴσατα 
Ἠ]ΙΒΕΓ ΡΠ ῬΟΥΠΠ46 αἴαιια 1π1Π|Π1 [Ὁ] ΡΟ 6 ἰδ πὶ] πο π16 χη1Π] ἔξ, πο- 
416 ΕΑΌΓΥΙΟΙΟ, ῬΓΔΘΒΘΥ ΕΠ ΟΠ] Διηρτιξαΐα Ὀ]ΘΡ 4116 οββοπί, οἵ ραθ- 
γ Πα αἴαπο πιορία νι ἀθυθηΐαν ὅ586.. ΒΘ ΘΟΙΠΊΘΙ ῬΟΙΔ1 ὩΜ]111}}., ΧῈ]1-- 
ἡυἷβ ἱπέορτῖαβ ΤΌ Ποππω, δά Ρ. 122. 29. δωροδοκοῦντας } ἐπὶ τῶν 
δεχομένων δῶρα λέγεται ἡ λέξις. οὐκ ἔστι μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν 
παρεχόντων. ἔστι γὰρ᾽ δωροδόκος οἱονεὶ δωροδόχος τις ὦν. ,στη- 
λίτας ἐποίουν τοὺς δωροδοχοῦντως ἀντὶ τοῦ ἐνέγραφον αὐτοὺς 
ἐν ταῖς στήλαις. τοῦτο δὲ δημοσία τούτων ἦν τιμωρία διὰ τῶν 
γραμμάτων, ὧν ἐνέγραφον ἐν ταῖς στήλαις. Οτήριι5 5ὶ βίπηα 
διπἰ τ Παπα, [ἀο1}6 οἱ 5116 ἀἄτηπο 1115 στ ΡΊ 15. 8564 ἰαηΐο βαπξ 
Δα Απαγοίοπθδηι Δἀβουιρέα οἱ ΒΊΘΠ]Ογα δὲ ΠπΠΠ6ΓῸ ὉΠπισα. Αά πὰ]- 
1ΔΠη1 Α[18πι ΠΟΙ Ο5: ΠΟ Π ΘΑΥῚ]Π ΟΥ̓Δ ΟΠ ΡΠπγᾶ, ππᾶηι δὰ ΠδπῸ 
ἘΠῚ], 1 ΘΟΟἼ60 Ατιθιιδίαπμο ΤΘΡΟΙῚ οοησοϑβία; Οὐ]τ15 οοά]οῖβ ογ1- 
ἈΘ ΠῚ 7πναΐ ἐὐπϑδει μην: 

Α) ΟΒΑΤΟΙΝ ΑΝΌΒΟΤΙΟΝΕΝ, 

Δα τπιηϊν θυ β11Π} ΔΚ πο πΐαΠι: ἡ στάσις τοῦ λόγου πραγμα- 
τική. πᾶσα [ποῖ μοΐογαΐ ΣΝ ὩΘΊΟΒΟΙ: ογθᾶδπι ἴδμηθη ἘΔΌΓΊΙΟΙΟ, 
510 ἔαῖδ5ο, πἰ 116 ΘΣΒΙΡ 1.1 γὰρ κατηγορία νόμου ἢ ψηφίσματος 
ἢ τινος ἐγγράφου περὶ μελλόντων ἔχουσα τὴν σκέψιν, πραγμα- 
τικὴν ποιεῖται στάσιν. βουλη 
τοῦ ψηφίσματος τὶ ἄρα ἐκβήσεται ἐξ αὐτῆς [νε] αὐτοῦ, πᾶπ Ῥγδ6- 
βροΐαμι ογα } ὕστερον εἶτε ἀνομίαν [υἹἀεραίαν, 804 νἅ]46 ἀαΡ]ἴο, 
ΠΠΙΠῚ ΨΘΙΊΠΠΙ ἀβπογοιίῃ. εἴτε ὡς ἄλλως. ὃ λύγος δευτερολογία. ὃ 
γὰρ Εὐκτήμων εἶπε πρῶτος" ἐν δὲ εὐτέρῳ Διόδωρος, λέγει. ὅϑεν 
οὔτε προοίμιον ἔχει ὃ λύγος, οὔτε διήγησιν διὰ τοιαύτας αἰτίας " 
ἐπειδήπερ, ἀεὶ τὸ προοίμιον ἕνεκα ϑεραπείας τῶν ἀκροατῶν 
λέγεται, ἡ δὲ διήγησις ὃ ἕνεχα τοῦ διδάξαι τοὺς ἀκούοντας, πῶς 
ἔχει τὰ τῆς ὑποϑέσεως. τοῦ οὖν πρώτου λέγοντος ἤδη καὶ ϑερα- 
πεύσαντος τοὺς ἀκροατὰς διὰ τῶν προοιμίων, καὶ διδάξαντος 
τὸ πρᾶγμα! διὰ τῆς καταστάσεως, περιττόν ἐστιν ἔτι τὸν δεύτερον 
λέγοντα αὐτὰ πάλιν εἰπεῖν, ἰστέον δὲ, ὅτι δύο τρόποι εἰσὶ 
δευτερολογίας, ὃ τε ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἀγώνων. καὶ ὃ ἐπὶ 
τῶν δημοσίων. γίνεται δὲ ἑκάτερος οὕτως. ἐπὶ μὲν τῶν ἰδιὼ3 
τικῶν ὁ εἷς πατηγορεῖ: τῶν διωκόντων" εἶτα ὃ φεύγων ἀπολο- 
γεῖται" εἶτα 'πάλιν ὁ ἕτερος κατήγορος κατηγορεῖ" εἶτα ὁ φεύγων 
πάλιν ἀπολογεῖται πρὸς τοῦτον. ἐπὶ δὲ τῶν δημοσίων οἵ δύφ 

γι οι κι κου ιλῦχρωις, υρυϑδαδωλο.. ὁ... 

οὗν... πὰς ὡπρὸ τ λυκυκοδυ ' ἀγόνοοι, πὰ «(ον σι 

παν Ὁ σαν τ ον αὐ νς συθὴν ἀσναν σῶον σφισιν 
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ἐφεξῆς κατηγόρουν; εἶτα ὁ φεύγων πρὸς τὴν τῶν δύο κατη- 
γορίαν ἀπελογεῖτο. 

508. 1. ὅπερ Εὐκτήμων] ἐνόμισάν τινες τοῦτο εἶναι προ- 
οίμιον. οὐχ ἔστι δὲ, δι᾿ ἣν προείπομεν αἰτίαν. 5. συμβέβηκε] 
τοῦτο ἐνόμισάν τινες εἶναν διήγησιν. οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
παραδιηγήματα μόνον. ιβαγοῖ πος Ὑ οΙΠαπα. ροηιξ. παρὰ μικρὸν] 
σημειωτέον τὴν λέξιν, ὅτι. ζήλῳ Θουκυδίδου μετερυϑμίσϑη. κα- 
κεῖνος γὰρ εἶπεν " ἐνίκησε παρὰ πολὺ, ἀντὶ τοῦ κατὰ πολύ. 
οὕτω καὶ αὐτῇ ἡ πρόϑεσις. παρὰ ἀντὶ τοῦ κατά. Θατοῖ, Ποο 
ὙγοΙῆαπα. 1}. τὸ πέμπτον μέρος] Θεύφφαστος ἐν τῷ α νόμων 
φησὶν, ὅτι, εἰ ῳ ὄντων τῶν δικαστῶν, εἰ ἔλαβεν τὸ πέμπτον 
μέρος τῶν ψήφων ὃ κατηγορούμενος, οὐδὲν ἔπασχε, δεινὸν, ἀλλ᾽ 
ἀπελύετο" εἰ δ᾽ ὁ κατ τηγορούμενος μὴ μετέλαβε τὸ 1 πέμπτον μέρος, 
ἀλλ᾽ οἵ πλεῖστοι τῷ φεύγοντι ἐψηφίσαντο, πρὸς τῷ ἡττηϑῆναι 
τὴν δίκην τὸν ,"ατήγορον, καὶ ἐξημιοῦτο χιλίας δραχμὰς, εἰ δὲ 
μετέλαβε τὸ πέμπτον, ἡττᾶτο μὲν, οὐ μὴν ἐξημιοῦτο. ,ἐξητήϑη 
δὲ, διὰ τί ὁ ᾿Ανδροτίων μὴ μεταλαβὼν τὸ πὲ μπτον μέρος τῶν 
ψήφων οὐκ ἠτιμώϑη, ἀλλὰ χρήματα, ἔδωκε, καὶ ταῦτα “υσίου 
810 “ΙΔ α αν) λέγοντος. λέγομεν, ὅτι ὃ ἐν τρισὶ δικαστηρίοις 
ἡττώμενος ἐν διαφόροις πράγμασιν οὕτως ὡς συκοφάντης ἦτι- 
μοῦτο, ὁ δὲ ἐν ἑνὶ, ὥσπερ ᾿᾿ἀνδροτίων, ἐδίδου χιλίας, ὡς φη- 
σιν ὁ Γενέϑλιος. 

Ταναΐ πο τ ίουυθ 1 Πὰο ἴρ58 ρασίπα οοάϊοῖθ ἀπριιβίαμι οχὰ- 
γαΐθηι 50]10]1π1η, ΟἸα} 115 Οου ἔμ 504 61} παι ἰηνοπῖο. ῬΥῚΠη118 ΨΟΥΒΙΙ5 
εϑὲ ἃ Ὁ] ] ΟΡ οσο ἀπιραΐαίι5. ϑοοιηάι5. 1 ἱποῖριε; ἵνα μὴ συνε- 

χῶς καϑίζῦ σι (616) δικαστηρία, καὶ. ἁπλῶς ἐνογλῶσι τοῖς δικα- 
στηρίοις. εἰ δὲ μὴ πέρας ἔσχε παρ᾿ ἐκείνῳ, [501]. τῷ διαιτητῇ, 
(6 410 5ΈΒΡΙΘΟΙ Ῥ᾽ΆΘΟΘ551556. ΠΟ ΙΟΙΠΘΠῚ 11 Δι ρει α 5, ἃ παρ᾽ 

ἐκείνων, ἪΔ 1 ΟΡ 80 πρδαία εγαΐ ϑογιρίανα, ἐξ αἰ σι Ο801 ΠΟῚ ῬαΒ-- 

561] τότε εἰσει ἡ͵ δίκη. παρὰ τοῖς δικασταῖς. πάλιν δὲ διὰ ταύ- 
τὴν τὴν αἰτίαν πάντα ἐποίουν πρὸς τὸ μὴ καϑίέζειν δικαστήρια, 
ἵνα μὴ πολλὰ χρήματα ἀναλίσκειν ἡ πόλ' 9 ἀναγκάζηται. ἐλώμ- 
βανον γὼρ εἰς ἑκάστου τὴν δίκην τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως μισϑὸν 
ὑπὲρ τοῦ δικάσαι τριώβολον. ὡς ἔχομεν καὶ παρ᾽ ᾿“φιστοφάνεν 
φφάτορας τριωβύλου. οαγοῖ 00 508 110 ὙΥοΙἤαμα, Ῥογεμομὶ πο 
4αοαιο Ἰἰδίαοο; οἵ μὴ μεταλαβύντες τὸ πέμπτον μέρυς τῶν ψή- 
φῶν κατετίϑεσαν ἐπιτίμιον. Θεύφραστος ἱστορεῖ “λέγων οὕτως " 
᾿Αϑήνῃσιν οὖν ἐν τοῖς δημοσίοις ἀγῶσιν, ἐὰν μὴ μεταλάβῃ τις 
τὸ πέμπτον μέρος, χιλίας ἀποτίνει, καὶ ἔτι πρύσεστί τις ἀτιμία. 
οἷον τὸ ἐξεῖναι (510) μήτε γράψασθαι παρανόμων, μήτε φαίνειν, 
μήτε ἐφηγεῖσϑαι. 

594. 9. ἁπλῆν] τὸ ἁπλοῦν νπ ὡς ἐπὶ ἀριϑμοῦ πρὸς ἄντι- 
διαστολὴν τοῦ διπλοῦ" καὶ ἁπλοῦν τὸ ἐκτὸς κακουργίας. πρὸς 
τούτοις σημαίνει καὶ τὸ σύντομον. οατεῖ Ποὺ Ὑ͵ο]ῆαπα. 22. 
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ἐστὶ γὰρ} ἐντεῦϑεν ὦ ἄρχεται τοῦ νομίμου κεφαλαίου. 96... ἐπή-" 
ῥετο] ταῦτα ἠρώτησε, φησὶν, ὁ ἐπιστάτης. ἐπιστάτης δὲ λέγεται» 
εἷς τῶν ν προέδρων. ἀφ᾽. ἑκάστης δὲ φυλῆς τῶν προεβάλλοντο 
ν ἄνδρες, καὶ ἐγίνοντο ὁμοῦ οἵ “πάντες φ. εἶτα ἐκ τούτων τῶν, 
φ ἐπληροῦτο ἡ βουλὴ τῶν φ.- οἵ αὐτοὶ δὲ καὶ πρυτάνείς. ἐγί-. 
γνοντο, ἀεὶ τῶν ν ἀνδρῶν τῶν ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς χλήρῳ κατὰ 
διαδοχὴν διοι; ούντων καϑ' ἕκαστον μῆνα, καὶ ἐλέγοντο οὗ πρυ- 
τάνεις κύριοι αὐτοὶ οἷ ν ἐν ἐκείνω τῷ μηνὶ, ἐν ᾧ ἐπρυτάνευον 
καὶ διώκουν τὼ τῆς πόλεως. ἀπὸ δὲ ν πάλιν ὁμοίως προεβάλ- 
λέτο καὶ ἐκαλεῖτο πρόεδρος, ὡς εἶναι, ἐκ τῶν , φυλῶν " ̓ προέ- 

δοους. τούτων δὲ τῶν προέδρων εἷς ἕκαστος αὐτῶν κατὰ δια- 
δοχὴν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἐγίνετο ἐπιστάτης. 1014. διεχειρο- 
τόνησεν] ἀντὶ τοῦ ἐσπέψατο. αἰΐ. αὐτὸ (510) τοὐναντίον] τὸ 
σχῆμα ΡΙ  μ᾽ 

ἐγὼ δ᾽ οἶμαι μὲν} ἐνστάσει καὶ ἀντιπαραστάσει 
ἐνταῦϑα κέχρηται, ἐνιστάμενος μὲν πρῶτον καὶ λέγων; ὅτι μά- 
λιστα μὲν ψεύδεται. οὐδεμίαν γὰρ νομίζω βουλὴν ἀπροβουλεύ- 
τῶς ,ἔστεφαν ὥσϑαι. εἶτα ἀντιπαραστάσει. εἰ δὲ χαὶ δοίημεν, τοῦ- 

το ἀληϑὲς ς εἰναι, ὡς σὺ λέγεις, οὐ καϑ᾽ ὃ καὶ «ἄλλοι ἡμάρτη- 

σαν, ὀφείλεις. καὶ σὺ ἀκολουϑῆσαι, τῇ ἐχείνων ἁμαρτίᾳ. 26. 
ἐγὼ δὲ, εἰ μὲν ἔδωκα αἰτούσῃ] εἴποι ἂν τις, τί γὰρ ἐν αὐτῷ 
ἣν τὸ δοῦ ὕναι; λέγομεν, ὅτι ἔδωκα λέγειν ἀναίτιος ἐγενόμην τοῦ 
δοῦναι τὸν δῆμον τῇ βουλῇ τὸν “στέφανον αἰτούσῃ. ὅρα, πῶς 
ἀφελῶς ἐνταῦϑα περιέϑηκε τὸ δῆμα τοῦ ᾿Δνδροτίωνι τοῦ εἰπεῖν, 
ὅτι ἤτησα. ἵνα δοξ ξῇ ὥσπερ ἐναντία ἑαυτῷ λέγειν ᾿ἀνδροτίων ἐν᾿ 
οἷς λέγει μετὰ μικρὸν, ὅτι οὐν ἤτησα. 

8596. 28. τὰς τριήρεις} ἀποστροφὴ ὡς ἀπὸ τοῦ νομοϑέτου.. 
τὸ δὲ σχῆμα μάχη. τὸ δὲ, ὅπου δὲ αἰτεῖν οὐκ ἐᾷ, τοῦτο οὐκέτε 
ὡς ἀπὸ τοῦ νομοϑέτου, ἀλλ᾽ ὡς ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ϑήτορος.. "τῇ 

597. 8. ϑάτερα] ἀντὶ τοῦ “φαῦλα. 8. εἰ βούλεσϑε!] τὸ 
σχῆμα ἀποκοπή. λείπει γὰρ τὸ ἀκούσατε. 1014. οἱ τὰ προ- 
πύλαια] προπύλαια λέγονται οὗ μέγιστοι πυλῶνες τῶν ἱερῶν. 
Παρϑενὼν ναὸς ἦν ἐν τῇ ἀκροπόλει παρϑένου ᾿᾿ϑηνᾶς, περιέχων 
τὸ ἄγαλμα τῆς ϑεοῦ, ὅπερ ἐποίησεν ὁ Φειδίας, ὃ ἀνδρίαντο- 
πλάστης ἘΤΟ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος. γ γὰρ ἀγάλματα ἣν ἐν τῇ 
ἀκροπόλει τῆς ᾿4ϑηνᾶς. ἐν διαφόροις τύποις. ἕν μὲν ἐξ ἀρχῆς 
γενόμενον ἐξ ἐλαίας, ὅπερ ἐκαλεῖτο πολιάδος ᾿Αϑηνᾶς, διὰ τὸ 
αὐτῆς εἶναι τὴν πόλιν. β δὲ τὸ ἀπὸ χαλκοῦ μόνου, ὅπερ ἐποίη- 
σαν νικήσαντες οἵ ἐν ἱΜαραϑῶνι. ἐκαλεῖτο δὲ τοῦτο προμάχου 

᾿ἡϑηνᾶς. νὰ ἐποιήσαντο ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος, ὡς πλουσιώ- 
τεροι γενόμενοι ἀπὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι νίκης, ὅσῳ καὶ μείζων ἡ 

νίκη. καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο παρϑένου ᾿᾿ϑηνᾶς. {ι. πάντες] δη- 
λονότι ὡς παῖδες ὄντες καὶ ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ταῦτα πρα- 
ξάντων. «οαγεῖ Ἴδε Ὑ οἾ Πάπα... .47. εἶεν] παρακελευσμὺς τὸ 
σχῆμα, ὡς ἀναμιμησκομένου ἐφ - καὶ οὕτως ἔχει {υὙ|4ε- 
Ῥαίι. οδοίογα Ἰορὶ ποῃ ροίδγαμί. οατοῖ ποὺ φασι ὙΥ ΟΠ ἴ4μ8.1. 

πος συ τὰ ον 

σπ ᾳᾳ0ᾳ0ᾳῸπΦππανυυπ να νυνυν υυννυδνψθν νον ρυσ  σο νυν προ τ 
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48. ἑωράκατε πάλιν λείπει τὸ ἀκούσατε. [ς ΓΘῚ ἱξρηι που, δὲ 1π- 
βθαιιθηΐο Ῥγόχπο.} 925. πύσα δεινὰ] τὸ σχῆμα ὑπερβολὴ κε 
παρένϑεσις. 26. τοῦ 4: κελικοῦ]} ῬΓΆΘΒΘΟΙΠΙ8 αϑ[ ῬΥΪΠΊτΙδ ΜΟΓΒΊΙδ. 
ΒΘΟΌΜ 5 510 ἹΠΟΙΡῚ: ἱστορίαν, ἐν τῷ Εὐαγόρᾳ ᾿Ισοκράτης. τύτε 
χρ [νἱάοραίαν. ἔοσ. χφόνου. ὅτε καὶ ταῖς ἰδίαις χερσὶ κατηνάγ- 
κασὲν ὃ «Τὐσανδρος. τοὺς ᾿᾿ϑηναίους κατασχάψαι τὰ ἴδια τείχη 
καταλύσας αὐτῶν τὴν δύναμιν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς. καὶ οὕτω 
πέφας ἔσχεν ὃ Πελοποννησιακὸς, ὃ ὃ καὶ “Ζ:εκελεικὸς λεγόμενος πό- 

λεμος, καὶ οἵ «Δακεδαιμόνιοι κατέστησαν τῶν λ ὀλιγαρχίαν ἐν 
ταῖς ᾿4ϑήναις ἐξ αὐτῶν τῶν ̓ ᾿ϑηναίων τινὰς ὀλιγαρχίᾳ χαίρον- 
τας. ἘΠΕ. παρέστησαν] ἀντὶ τοῦ ἐχειρώϑησαν, ξάλωσαν. 

598. 9, τὸν τελευταῖον] ὁ γενόμενος περὶ Κερκύραν, οὗ 
καὶ μέμνηται Ξενοφῶν ἐν τῇ ς [14 οδἱ ἕκτῃ 1 τῶν "Ἑλληνικῶν. 
20. ἀχούω δ᾽ αὐτὸν] ἐπὶ μεταστατικὴν ἀντίϑεσιιι χωρεῖ. μετά- 
στασις δέ ἐστιν, ὅταν ἐγκαλούμενύς τις περί τινος ἐγκλήματος 
ὁμολογῇ μὲν τὸ ἁμάρτημα γεγενῆσϑαι, με ταφέρῃ δ᾽ αὐτὸ εἰς 
ἄλλον, ἐλευϑερῶν ἑαυτὸν, ὥσπερ “αὶ ἐνταῦϑα εἰσάγει τὸν ᾿ἅν- 

δροτίωνα ἁμάρτημα μὲν γεγενῆσϑαι τὸ μὴ ποιῆσαι τὰς τριήφεις 
ὁμολογοῦντα, μεταφέροντα, δὲ τὴν αἰτίαν ἐπ᾿ ἄλλον τινὼ, λὲς 
γῶν δὴ τὸν ταμίαν, τὸν ὥσπερ ἀποδέκτην τῶν χρημάτων τῶν 
ἀναλισκομένων τοῖς κατασκευάζουσι, τὰς τριήρεις, φάσκων αὐ- 
τὸν δεξάμενον τὰ χρήματα πεφευγέναι. 28. ἀποδρὰς. ὦχετο] 
ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ σημαίνει. τὸ δὲ ἰδίωμα ᾿Ἱττιπόν. 

599. 14. πικρῶς μὲν ἀντὶ τοῦ δικαίως, ἁπλῶς δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἀπανουργεύτως. Ῥόμα. περὶ χιλίων ἐκινδ.} δηλονότι δραχμῶν. 
ἐκράτησε γὰρ τοῦτο παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις λέγεσθαι τὸ ἀπροσδιορί- 
στως, τοῦτο [510 ΟΡ 15 Ππτον15] οὕτω νοεῖσϑαι. 

600. 5. νιάείαν αὐ 1ι. 1. ΡουΠπ ΓΘ Βομο πὶ, «πο ΜΟΙ 
ῬΥΔΟΙουπμδὶξ, Ἰθϑοῖο Ὧὲ Ῥτορίοσθα, πο ῬΥἼηλ5. 6}115. ΨΟΥΘΊΙΒ5 
οδϑϑοῖ ῥυδθβροίιβ, ἅπ, ιοά ἰονὸ ο58οῖ. ἰστέον ὅτι αἰτίαν 

τὴν μέμψιν ὅταν τὸν φίλον αἰτιᾶται ὡς κα- 
κῶς πεπραχότα. ἢ αἰτίαν τὴν πφύφασιν καὶ ἀφορμήν τινος 
γενομένην . ὡς ἐὰν εἴπωμεν, ὅτι αἰτία τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου 
"ἷ ἁρπαγὴ τῆς Ἑλένης, ἢ τι τοιοῦτο. 9. τεχμήριύν ἔστι τὸ ἐπὶ 
πράγματος. οἷον παρέστη κέ τις νεοσφαγεῖ σώματι ἐπ᾿ ἐρημίας 
καὶ ὑπονοεῖται ὡς φονεύς, ἢσο δὲν [510. ἐογί. εἰκὸς δὲ! τὸ 
περὶ πρύσωπον. οἷον εἰκὸς τὸν συνεχῶς, καλλωπιζόμενον κίναι- 
δον εἶναι. 99. ἐπαγγέλλειν] κατηγορεῖν. 

601. 19. ἰστέον ὅτι τῶν δυσχερεστάτων σφύδρα χαὶ ἀσα- 
φῶν τὸ χωρίον. οὐ γὰρ μόνον κατὰ τοῦτό ἔστι δυσχερὲς, διύτι 
κατὼ λέξιν ἔχει τι ἀσαφὲς, καὶ δοκοῦν ἀλλόκοτον, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ 
“τολλαὶ ἐξ ξηγήσεις φέρονται περὶ αὐτοῦ ἀνοίας βεσταί" βουλομέ- 
ψου τοῦ ῥήτορος λέγειν περὶ ἰσχύος σωματικῆς» ἐν τῷ λέγειν 
ἔῤῥωσαν, ἀντὶ τοῦ ἰσχύεις τῷ σώματι, ἄπαγε διὰ σαυτοῦ τὸν 
κλέπτην ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, εἶτα ἐπάγοντος; εἰ δὲ ἀσϑενὴς εἶς: 
τοῖς ἄρχουσιν ἐφηγοῦ.. ἄρχοντες μὲν λέγοντον πάντες οἱ μετα; 
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χειριξόμενοι ἀρχήν τινα; ὅμως ἀπροσδιορίστως ἄρχοντας ἐκά- 
λουν τὴν ἀρχὴν τῶν δεσμοφυλάκων. αὕτη δὲ ἦν τὸν ἀρι- 
ϑμον τὰ ἄνδρες. λέγει οὖν, εἰ μὴ ἰσχύεις σαυτῷ ἀπαγαγεῖν τον 
κλέπτην, ὡς ἰσχυροτέρου ὄντος σοῦ ἐκείνου, ἐφηγοῦ, ὅ ἐστι 
προηγοῦ τῆς ὑδοῦ τοῖς ἄρχουσι τοῖς τα, καὶ δείκνυε αὐτοῖς τὸ 
οἴκημα, ὅπου συνέκλεισεν ξαυτόν. φοβῆ καὶ τοῦτο, ἵνα μὴ καὶ 
ἐν τῷ ὑφηγεῖσϑαι τοῖς ἄρχουσιν, ἐὰν μὴ δυνηϑῆς ἀποδεῖξαι, 
καταϑῇς πὰς χιλίας, κατηγόρει αὐτοῦ ἐν τῷ δικαστηρίῳ, ἢ 
γράφου, ὃ ἐστιν, ἐγγράφως αὐτοῦ κατηγύρει. καταμέμφῃ σεαυ- 
τὸν, ὅ ἐστιν, αἰτιᾷ σαυτὸν, ὡς ἀτυχῆ καὶ μὴ ἔχοντα χρήμα- 
τὰ πρὸς τὸ ἐκτῖσαι, ἐὰν “μὴ ἀποδείξῃς, δικάζου κλοπῆς, καὶ 
οὐχὶ κινδυνεύσεις. τὸ γὰρ δικάσασϑαι παρὰ διαιτητῇ ἀκίνδυ- 
νον ἦν. 24. οὐδέπερον βούλει τούτων] πάλιν κἀνταῦϑα ποῖ- 
λή τις ἐστὶν ἀμφισβήτησις. ξητοῦσι γάρ τινες, πῶς ὃ πράγμα- 
τὰ εἰπὼν, οἷον τὸ ἀπάγειν, τὸ ἐφηγεῖσϑαι, τὸ γράφεσϑαι, τὸ 
δικάξεσϑαν πρὸς διαιτητὰς, (6Ἰο) εἶπεν οὐδέτερον, ἀεὶ τοῦ οὐ- 
δετέρου μὴ "λεγομένου εἶ μὴ ἐπὶ δύο πραγμάτων. ὥσπερ λέγο- 
μὲν τὸ ἑκάτερον καὶ ἀμφότερον. οὐδὲν γὰρ τούτων δύναται 
ἐπὶ πολλῶν λέγεσϑαι, εἰ μὴ μόνον ἐπὶ δύο. ὅταν δὲ ἐπὶ πολ- 
λῶν ϑέλομεν λέγειν, ἕκαστος λέγομεν. τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς 
βμμον. φάσπομεν, ὅτι μάλιστα μὲν ᾿4ττικόν ἐστι λέγειν οὐ μόνον 
ἐπὶ δΐῳ, ἀλλὰ καὶ πολλῶν. γράφου] πάλιν κἀνταῦϑα ζητῆσαι 
ἄξιον, πῶς εἰπὼν ἄνω τὸ γράφου καὶ τὸ ἐφηγοῦ, ταῦτα πάλιν 
ἐπήνεγκεν. λέγομεν, ὅτι συνελϑόντων τῶν ἄνω τῶν ὃ πραγμάτων 
εἴς τε τὸ γφάφεσϑαι ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ εἰς τοὺς δεσμοφύλα- 
πᾶς, διδάξας ἄνω ὡς τυερὶ δύο ὄντων πραγμάτων κατὰ τὸ ἀλη- 
ὥὲς, ἐνταῦϑα ὥσπερ ἀνακεφαλαιοῦται, καὶ ἐρωτᾷ, ποῖον βούλε- 
τῶι τῶν ἤδη δύο εἰρημένων τὸ ἕτερον. ἴπηι ΠΟΤῚ Ῥαποᾶ 
«παράδμι ἃ πόνὰ πηϑητι ψΘΕμΒΟΥῚ ΞΟΥΙρίασα6. ΘΡᾶβᾶ6. 5ῈΡ6.1η-- 

βουρία, ἃ ὝΟΙῆο παυὰ πάθον γοργδοϑοπίαΐξα, παθὸ ρμαΐα: δεῖ 
δὲ ἐν ὑπομνηματισμῷ [5190 υἱάο)ναίτι, φαδιηαιδμι ῬΡῸ φουίο 
παπά Θαιϊάοι αἰῆνιποπι, 4 ἃ ΠΡνανῖο βουτρίαιη ξα1556] αὐτὸ 
νοῆσαι" οὐ βούλει ὁὲ τῶν β ὧν εἶπον τὸ ἕν, τὸ γφάφεσϑαι, 
οὐκοῦν ἑλοῦ τὸ ἐφηγεῖσϑαι, τὸ ἕτερον. εἰ δὲ τοῦτο οὐ ϑέλεις," 
τὸ ἐφηγεῖσϑαι, οὐχοῦν ἕλοῦ τὸ ἕτερον, τὸ γφάφεσϑεαι. 26. 
πληρώσας τὸ περὶ κλοπῆς παράδειγμα, μετέρχεται καὶ ἐπὶ ἄλλο, 
εἰς τὸ περὶ τῆς ἀσεβείας κατὰ τὰ αὐτά. εἴποι δ᾽ ἄν τις [μἰσῸ 
ἱπέογΡοϑαὶ ὃς «υοά Ῥνδοδθοῖαμι ΣΝ καίτοι οὐκ ἔστιν ὅμοια 
τὰ παραδείγματα τῆς ἀσεβείας, ὥσπερ τὸ κλοπῆς. οὐδὲ γὰρ 
; διαιτητὰς, οὐδὲ τὸ ἐφηγεῖσϑαι λέγομεν, ὅτι λέγει χκαϑ᾽ 
ὃ χαὶ ἐκὰ τερον τρύπους διαφόρους ἀπάγει πάλιν 
ἐπὶ τ τὸ ἀπάγειν λέγει πρὸς τοὺς Εὐμολπίδας 
γε ἐκεῖ αὐτὸν γθαψηται 1 πρὸς τὸν βασιλέα. ὃ 0 γὰρ βασιλεὺς ἐπεμελεῖς- 
τὸ τῶν ἱερῶν πραγμάτων, καὶ ἐπῆγε τὰς τῆς ἀσεβείας γραφὰς πρὸς 
τοὺς Εὐμολπίδας. οατοῖ Ποο 501] 10110 πλΐϑουο σαποβο ὙΠ ἤδηᾶ. 

602. 8. λαχεῖν] ἀντὶ τοῦ κατηγορεῖν λέγουσιν ᾿Αττικοί, 11. 
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ἐπαγγελία ἀντὶ τοῦ κατηγορία. 18. τοιοῦτος ὧν} δηλονότι 
τὸ γφάφειν ὄντι ἡταιρηκότι. 17. ἄξιον τοίνυν] τὸ ἐπιχείρημα 
γνώμη νομοϑέτου. β [4 οδὲ δευτέραν] γὼρ ἔταξε τὴν γνώμην 
τοῦ νομοϑέτου ἐν Ἵ λύγῳ τούτῳ. 

609, 5. δεινοὺς μὲν δυνατοὺς ἐν τῷ λέγειν, ϑρασεῖς δὲ 
διὰ τὸν τρύπον. τὸ δὲ τοιούτων ὀνειδῶν, οἵων μετέχει ᾿ἀνδρο- 
τίων. "τὸ δὲ κἀκείνους [ν 605. 7.1 ἀντὶ τοῦ ἡταιρηπότας. ῆ; 
καταλῦσαι τὸ παράπαν τὸν δῆμον] ἐνταῦϑα δύο προτάσεις εἰ- 
σίν᾽ ἡ μὲν παράδοξος, ὅτι καταλῦσαι, ,προέλοιντο ἂν τὸν δῆ- 
μον" ἡ δὲ πιϑανὴ, ὅτι, προαγαγεῖν ἅπαντας ὁμοίους «ἑαυτοῖς 
ἐστιν. ὁ δὲ ῥήτωρ αὐτόϑεν ἐδεήϑη κατασκευάσαι τὴν προτ 
[5816. ὙΥ ΟΠ προτέραν δα 1, πα ἱπηρ ΡΟ ΡΒ 16} πρὸ τυῦ τὴν 
β προτεῖναι. καϑόλου γὰρ δεῖ τὰς κατασχευὰς εὐθέως ἐπισυν-- 
ἄπτειν ταῖς ἀπιϑάνοις καὶ παραδόξ οὺς προτάσεσιν, ἵνα διὸ τῆς 
ἀποδείξεως τῆς προτέρας συναρπάσωμεν τὸν ἀκροατὴν, ὡς περὺ 
(510). πιϑανῆς καὶ τῆς β. 10. τοὺς ἄρχοντας} οὐχ ἁπλῶς λέ- 
γε! ἄρχοντας, ἀλλὰ τοὺς προϊσταμένους τῶν πφαγμάτων καὶ 
τοὺς δυναμένους τι, ὥσπερ νῦν ὃ ᾿Δἀνδοοτίων δυνατύς ἐστιν ἐν 
τῇ βουλῇ. 14. ὀλιγωρήσας] τοῦ συμβουλεύειν καὶ δημηγορεῖν, 
τοῦ νόμου αὐτὸν ἀπείργοντος. 17. περὶ τοίνυν τοῦ νύμου] 
Ο ΠΕΡῚ ΒΝΔΕΙΞΕΔΣ ΝΟΜΟΣ (Ἰο). 

604. 7. πληρώσας τοὺς ἀγῶνας διὰ τῶν ὃ νόμων, μετέρ- 
χεται ἐντεῦϑεν ἐπὶ τοὺς ἐπιλύγους. 18. ἐπειδὴ διὰ τὸ πλῆϑος 
τῆς βουλῆς δυσωπῆσαι τοὺς δικαστὰς ὁ ᾿δἀνδροτίων ἐπεχείρει, 
ἀντιτίϑησι καὶ αὐτὸς τῷ πλήϑει ἕτερον πλῆϑος πολὺ πλέον 
ἐκείνου, τοῖς φ τοὺς μυδίους. 18. ὄνειδος] τοῦτο λοιπὸν 
στάσιν καὶ ἀντιπαράστασιν οὕτω μάλιστα μὲν οὐκ ἔστιν ὄνειδος 
τῇ βουλῇ, μόνῳ δὲ τῷ ᾿ἀνδροτίωνι. εἰ δὲ καὶ δοίημεν μὴ μύ- 
γῷ τῷ ᾿ἀνδροτίωνι, ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ βουλῇ, βέλτιόν ἐστι λυ- 
πῆσαι μίαν βουλὴν, ἢ πᾶσαν βλάψαι τὴν πόλιν. 19. μηδὲν 
γράφοντος] ἀντὶ τοῦ μὴ δημηγοροῦντος. 26. καταγνοῦσιν ἢ 
μὴ] ἀντὶ τοῦ ἐὰν μὴ καταγνῶτε, αὐτῶν͵ ὡς ἁμαρτόντων, ἀλλὰ 
ἀπογνῶτε τῶν κατηγορουμένων ὡς μὴ ἁμαρτησάντων. 

60ὅ. 8. ἐϑάδας ἐκάλουν τοὺς περὶ τὸ πράγματα σχολάζον- 
τας καὶ κακουργοῦντας διὰ τὸ κερδαίνειν καὶ ἐργολαβεῖν. Ἴι 
καλῶς εἶπε τὸ ἴσως, καὶ οὐ πάντως, ἵνα ὥσπερ μέρος ἐπιει- 
πείας αὐτοῖς “μαρτυρήσας ἀποτρέψῃ αὐτοὺς τοῦ συνηγορεῖν: 
16. τὴν γραφὴν λέγει τὴν κατηγορίαν, ἢν εἰσήλϑομεν κατὰ τοῦ 
᾿Ανδροτίωνος. ἀπογνῶτε, λέγει ἐνταῦϑα, οὐχ ὥσπερ εἶπεν ἄνω 
ἐὰν ̓ ἀποδέξησϑε, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐὰν μὴ καταγνῶτε, εἰδὼς τὴν 
αὐτὴν λέξιν λεγομένην παὶ μεϑαρμοξομένην πρὸς τὸν νοῦν τοῦ 
λεγομένου. δέον λέγειν ἀπογνῶτε τῆς γραφῆς, ἀπογνῶτε τὴν 
γραφὴν ἀττικῶς εἶπεν. 98. ἔτι τοίνυν ἀρχίαν. 

[Ῥ86π8 
ἐὐεθὲ ὙΒΥΒΈΙΒ ῬΥΙπητιδ αϑὲ ἀῃηρα ται} φιλόσοφος, ὡς μαρτυροῦσῃ 

μαὶ πάντες οἱ ἐξηγησάμενοι καὶ αὐτὸς ὁ. ϑήτωρ διὰ τοῦ ἐπαγον 
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γεῖν ὡς ἐπιεικῆ δεήσεσϑαι" φιλόσοφον γάρ ἐστι τὸ προβάλλε- 
σϑαι τὴν ἐπιείκειαν. ἐπειδὴ οὖν ἔμελλεν ὡς ἐκ φιλοσοφίας ὁρ- 
μώμενος συλλογιστικῶς κεχρῆσϑαν τοῖς λόγοις, βούλεται ὁ 0 ῥήτωρ 
ἀφορίσαι αὑτὸν τῶν ἄλλων, ἵνα, σχολήσας (510) πρὸς ἐκεῖνον 
καὶ αὐτὸς χρήσηται ταῖς πρεπούσαις κατασκευαῖς, ἵνα δείξῃ, 
ὅτι καὶ ἐν τούτῳ. αὐτοῦ περιγίγνεται,» ἐν ᾧ ἐκεῖνος, μεγαλοφρο- 
νεῖ. κέχφηται οὖν εὐϑὺς συλλογιζόμενος. τὸν τῷ διλημμάτῳ 
σχήματι, καὶ οὐχ ἁπλῶς διλημμάτῳ, ἀλλ᾽ ὥσπερ : κατὰ διαίρε- 
σιν. ἰστέ ἔον ν» ὅτι καὶ φιλοσόφων λόγων ἐντὸς ἦν ὃ δήτωρ, 
ἀκροατὴς γεγονὼς Πλάτωνος. 

606. 10. αὐτὸν] τὸν ᾿Ανδροτίωνα λέγει. 12. ὀλίγους. εἶπε 
τοὺς πλουσίους πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν πενήτων. 15. τῶν μὴ 
τιϑέντων] τῶν μὴ καταβαλλομένων τὰ χρήματα. 24. εἰσφο- 
ρὰν] νἱάοίν ππο Ῥου ποῦ ΒΟ Ἱτπιη), αποα 1 βαπιμια ον ῬΡᾶθ- 
βϑοΐαμ οἵ αἸ πη 1 511 μανία Ἠλὰ ὀχϑίαϊ; 404 5116 Εὰ- 
Ῥυϊοῖ ἔαοθ πὸπ οχ γι οαββθηι, ὅτι τὸ εἰκοστὸν Ἐπ οὐσίας κατε- 
βάλλοντο ἐν ταῖς εἰσφοραῖς οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι. ῬΡβη. τὰς ἀπὸ ΝΝαυ- 
σινίκου] ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἐπὶ ταῖς εἰσφοραῖς ταῖς γενομέναις. 
ἐπὶ “Ναυσινίκου ἄρχοντος. θά. παρίσως] τὸ παρὰ ἀντὶ τοῦ 
κατὰ ἐστὶν ἐντοῦϑα. ᾿ 

607. 18. β βούλομαι παρέκβασις ἐντεῦϑεν. παρεμβαίνειν 
γὰρ δοκεῖ τῆς ὑ: ποϑέσεως» λέγων ἅπερ πρώην ἔπραξεν ᾿ἄνδρο- 
τίων. ἔστι δὲ ἥ παρέκβάσις. καὶ αὐτὴ μέρος τῶν ἐπιλύγων. 

608. ΄- καταλύσας] οὐκ εἶπεν ἐλέγξας , ἀλλὰ καταλύσας, 

ὥσπερ ἐπὶ τυράννου. 1014. κληρωτὴν] ἐζήτησαν τινες 

ἔρδοπθ τοῖα ῬΥ πα ΜΟΥ ΒῚ18. δδῖ ἈΠῈ α[115} λέγομεν, ὅτι, ἐάν 
τις κατὰ τὸ ἀληϑὲς σχοπήσῃ; εὑρήσει τὴν κληρωτὴν βελτίονα 
τῆς δοχιμαστῆς; καϑὸ ἡ πληρωτὴ καὶ δοκιμαστή᾽ ἡ δὲ δοκιμα- 
στὴ μόνον ἣν δοκιμαστή. εἰ γάρ τις ἀπὸ χλήρου ἐγένετο, ἄρ- 
χῶνγ ἀνάγκη͵ ἦν που καὶ δοκιμάξεσϑαι, εἰ ἄξιός ἐστι τοῦ ἄρ- 
χειν. εἰ δὲ ἠρέϑη καὶ ἐχειροτονήϑη ἀπὸ μόνης δοκιμασίας, οὐ 
χϑεία ἦν ἔτι. τοῦ κλήρου. 8. παρέδυ] τὸ παρέδυ ὡς ἐπὶ κα- 
κούργου τινὸς καὶ λῃστοῦ εἶπεν. 4. πομπεῖα] ἀπὸ τοῦ πομ- 
συεύειν, ϑυμιατήρια καί τινα τοιαῦτα. Πιᾶθο Ροβίγθιπια Ρϑαπε 

ὙΥοΙμαπα, ἌΘ5010 φαΐ. Ἵ. κατέχων] ἀντὶ τοῦ ἰσχύων. 8. 
διὰ τὸν καιρὸν, ὃς ἢ»: τότε] ἀντὶ τοῦ διὰ τὸν πόλεμον. 

609. μοι. ἔδεις] ἀντὶ τοῦ ἐδέσμευες. τεϊίατια 1651 πο ρο- 
ἴογαηΐ. 

611. 8. προάγωνας] προπαροξυτόνως ἂν γ9 [οαοίονα Βμυϊτ5 
Ῥυμμὶ ΜοΙβα5 οΥδηΐ διμρυιίαῖα) τὸν τύνον. προάγωνες δὲ λέγονται, 
οἱ πρὸ τοῦ ἀγῶνος λόγοι οἵ ἐν τῷ δήμῳ λογοποιούμενοι παρά τι- 
νος. ἀγὼν γὰρ ἡ κρίσις. οἷον ὡς ὅταν τις προορᾶταί τινα αὖ- 
τῷ δίκην. μέλλουσαν γίνεσϑαι, 1 περιέρχοιτο καὶ λέγον ἀπροσποιή- 
τος" τινές μοι φϑονοῦσιν ἐν τῇ πόλει διὰ τόδε τὸ πρᾶγμα" ἵνα, 
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ὅταν γένηται ἡ δίκη, λέγῃ ὅτι προΐξλεγον, ὅτι μον [ουὶσ 
ἄεεβι τινὲς] φϑονοῦσι καὶ βούλονταί μοι ἐπιβουλεῦσαι. 

612. 8. οὗ πολῖται εἰσέφερον τὸ α [ν]ἀοθαίιν: παπὶ Ῥσδο- 
ΒΘΟΙΠΠΙ] ογαΐ, τὶ ἰοίτι8 Ῥάθη6 ἰδ ΡΥΙΠῚ5 ὙΘΥΘΊΙ5. 1 Β.ΠΉΙ8 ΟΤᾶ, 
τι Ῥοβϑοῖ [δηΐπι 6 Χ ἹΠῇχη18. ΠΙΟΥᾺΣ ὍΠῚ ΜΕ ΙΡ115. ΘΟΠΠσι. ἸηΐουρΥο- 
ἴον ἕν. μέρος. οἵ δὲ μέτοικοι τὸ ῃ. [51ο. ἱπξογρρεῖον ἕκτον. 
ςαγοῖ μος ὙοΙἤαμα. 15. εἴτε γὰρ ἦσαν] σχῆμα διλήμματον. 

614. 8. πρεπῶδές ἐστι τῇ δημοκρατίᾳ τὸ μᾶλλον περιεργά- 
ξεσϑαι τὰ ἀδικήματα τῶν ὀλίγων, ἤπερ τῶν πολλῶν. 21. κα- 
ταφαίην ἂν} μία λέξις ἀντὶ τοῦ ναὶ ὁμολογῶ, καὶ συντίϑημι, 
(519) ὅτι μάτην ὠπκοδομήϑη τὸ δεσμωτήριον. ἀλλαχοῦ κατὰ 
διαίρεσιν εὑρίσκομεν ἀναγινωσκόμενον τοῦτο καὶ διαλυόμενον 
εἰς δύο λέξεις, ὅταν χαὶ β πράγματα ϑέλει σημᾶναν τὸ κῶλον. 
ἐνταῦϑα δὲ ἔν ἔστι;, Ὧ98, ἐξορχησάμενος]} ἔϑος ἦν παρὰ τοῖς 
᾿ἀϑηναίοις, ἐν τοῖς Διονυσίοις καὶ ἐν τοῖς Παναϑηναίοις, τοὺς 

δεσμώτας ἀφίεσϑαι τοῦ δεσμοῦ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις παρα- 
σχόντας ἐγγυητὰς πρὸς τὸ μὴ φυγεῖν, ἵνα καὶ τὸ εὐσεβὲς γέ- 
γνηται πρὸς τὸ ϑεῖον, χαὶ ἀσφάλεια ὑπάρχῃ τοῖς χρεωστουμέ: ̓ ο:6, 
μὴ φευγόντων τῶν δεσμωτῶν, ἀλλὰ μετὰ τὰς ἡμέρας τῆς ἔορ- 
τῆς πάλιν ἐμβαλλομένων εἰς τὸ δεσμωτήριον. λέγει οὖν, ὅτι ἐν 
ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ὃ πατὴρ τοῦ ̓ Ανδροτίωνος ὡς ἄδειαν ἔχων 
ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπέδρα. τὸ δ᾽ ἐξορχησάμενος ὡς πρὸς τὴν 
πανήγυριν ἔπαιξεν, ἐπειδήπερ ἐν ἑορταῖς ἔϑος ἐστὶν ὀρχεῖσϑαι, 
ἀντὶ τυῦ προσέπαιξε τῇ πανηγύρει, καὶ χλεύης ἀφορμὴν ταύ- 
τὴν ἐποιήσατο, ἵνα καὶ ἀσεβῆ αὐτὸν δείξῃ. Ρθη. ἄλλα ὃ᾽ 
ἔσϑ᾽ ἃ καλῶς διῴκηκεν] ἀντὶ τοῦ, ἐὰν συγκριϑῇ τὰ μέλλοντα 
λέγεσϑαι πρὸς τὰ εἰρημένα, οὐδαμῶς “μέλλει νομέξεσϑαι ἄξιος 
εἶναι μίσους ἐν τοῖς προειρημένοις. οὕτω, φησὶ, μείζονά ἔστιν, 
ἅπερ μέλλω ἐπιφέρειν περὶ ρας, τῶν προειρημένων. 

τς 618. 4. τὴν καλὴν] κατ᾽ εἰρωνείαν. 

οἵό. :2. χοινικίδας καλεῖ τὰς βάσεις αὐτὰς, ἔνϑα ἦσαν 
κείμενοι οἵ στέφανοι" χοινικίδες δὲ ἐκαλοῦντο, ἐπειδὴ σχῆμω 
ἔσωζον χοινίκων, τῶν μέτρων τοῦ σίτου. 97. δι᾽ ἐκεῖνον] τὸν 
Φιλοκράτην λέγει. Ὑνο] διιβριοαίαν, ἰὸν. 6558 Τιμοκράτην. Ρεπ. 

᾿ σκαιὸς} μῶρος καὶ ἀπαίδευτος. διαβάλλων αὐτὸν εἰς κακίαν 
ἐν τοῖς προειρημένοις βούλεται αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιλύγοις καὶ εἰς 
ἀπαιδευσίαν καὶ ἄνοιαν κωμωδῆσοι. 

Ἠδοΐοπιιβ δαϊαϊ Ὑ7Ὸ]Ρ παοο βομο]1α οοάϊοῖα Απιρτιβέαη!. Οὐαα 
ἀδίποθρϑβ βθαπθηΐαν, νἀ οθίμγι5. οἰ α5μιο 5π||. ῬΔΥΒ ΘΟΥΙῚ 11} 
εὐπίομο Ῥαγβίμα 4 04118 Τορουϊαυ, {αναὶ ἔδηιο ναγϊοἰαΐθαι 16- 
οἴϊουβ 4ποάϊι6 ΘΟΘΏΟΒΟΘγθ. Ερο “πὰρ ΣΘΡΟΙῚ Ἔχ μῖροΡρο. ομ- 
Ῥαχϑηΐ 811 18ἴα ἰηΐοι 96. 
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ΑὮ ὉΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ῬΒΟ ΟΟΒΟΝΆᾺ: 

525. 1. εὐκχτικὸν τὸ προοίμιον, δι αδύνεοῦ περὶ εὐνοίας καὶ 
αἰτήσεως στεφάνου ὃ πᾶς ἐστιν ἀγών. (181. 8.) 

96, 9. τὸ ἔπειτα ἐνταῦϑα ὑμετονάν: τῷ δὲ συνδέσμῳ. 
ἵνα πάλιν μὴ ζήτησις γένηται, διὰ τί εἰπὼν τὸν μὲν οὐκ ἐπή- 
γαγε τὸν δέ. (181. 27.) ὅδ. Δαἀβογιρίαμη «υάθη μτο Ἰοοο 
ογαΐ ἸῃβΘ 168 ΒΟΠΟ]πη1: ΘΡῸ ἴδηιθ ἈΡΘΙ ΠΡΟ, δα ρΡ. 226. Ρει. 

ὅσην εὔνοιαν εἴο. τοξονοπάτι 6880. ἰστέον, ὅτι ,Σατασκευὴν οὐκ 
ἐποιήσατο, ἵνα ὡς ὁμολογουμένην δείξῃ τὴν εὔνοιαν, ἣν ἔχει 
πρὺς τὴν πόλιν. ΒῬαγϊϑίπα ρ. 181. 27. 11. τῇ τάξει] τῶν 
κεφαλαίων φησί. 18. πολλὰ μὲν οὖν} προοίμιον βι 16. τῆς 
παρ᾽ ὑμῶν εὐνοίας} ἐβούλετο εἰπεῖν τοῦ Στεφάνου. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
ἐπαχϑὲς ἠν τοῦτο, ἐπὶ τὴν εὔνοιαν τῆς πόλεως μετήνεγκε τὴν 
λέξιν. (182. 6.) 17. μὴ ἑλεῖν} ἀντὶ τοῦ μὴ νυκῆσαι. (152. 
8.) “Ῥᾶι: βαδίξω] ὅτι οὐκ ἔδεν ἐν προοιμίοις τροπικῇ χρῆσϑαι 
λέξει. λέγομεν, ὅτι οὐδὲν ἄτοπον, ὁπύτε καὶ «Αἰσχίνης ἐχρήσατο 

τῷ α προοιμίῳ. παρασκευὴν εἰπὼν καὶ παράταξιν. ὁ δὲ δήτωρ 
ἐνταῦϑα οὐκ εἶπε ταύτην ἐν α προοιμίῳ, ἀλλ᾽ ἐν τελευταίοις 
τοῦ β. (82. 47.) ᾿ 

227. 1. ἡ ἀπόδοσις. 4. οἶμαι δὲ] γ προοίμιον. 9. πάν- 
τῶν γὸὺρ (51.}} κατασχευὴ τοῦ προοιμίου. 28. μέλλων δὲ] 
δἀδουρίσιημ. μος οχαΐ βοπο]τ δ] απο ψουβιη, 564 πὰ οἵ 
σομαία «Ἰβἰξοντπι Ῥᾶθηβ ἰοίΐπιμῃ Οὐ ογαΐαμη: μέλλων δὲ τοῦ 

οἱ περὶ ἐπ νέϑλιον 
λέγουσιν εἶναι προοίμια τοῦ λόγου τούτου 

ὥσπερ ἑαυτοῦ 
τοῦ δήτορος σπτερχτησιῳῷ. 1ε- 
δσυανΐαῦ ᾶθο ἰηΐοσγα ἴῃ νῸ]σαῖ5 Ῥαγῖβ. 158. 892. δἀξουίρζαπι 

{π | ψασααθ εγαΐ οἾ προοίμιον. 27. βούλομαι δὲ] ἰστέον, ὅτι 
ταυτύτητι ἐχρήσατο τοῦ ἐπιχειρήματος τοῦ ἐν τῷ α προοιμίῳ. 
εἴωϑε γὰρ ὃ ῥήτωρ τοῖς ἰσχυροῖς πολλάκις κεχρῆσθαι. [155- 51. 

228. δ. εἰ μὲν οὖν] ε προοίμιον. 7. προβούλευμα καλεῖ 
τὸ ψήφισμα τοῦ Κτησιφῶντος, ἐπειδήπερ ἤδη ἐκυρώϑη ἐν τῇ 
βουλῇ. καὶ ἐπήνεσαν τὸν “4ημοσϑένην ὡς ἄξιον ὄντα στεφανῶ- 
ϑῆναι. (488. δηοροπ.) 16. περὶ μὲν δὴ τῶν ἰδίων] κατασκευὴ 
τοῦ προοιμίουι; 96. κακοήϑης] ἡ ἀπόδοσις. 

229. 8. (184. 40.) πομπείας} τῆς χλεύης τῆς περὶ τὸν 
βίον. ἤδη γὰρ ἔγνωμεν, ὡς ὅτι ἐν ταῖς πομπαῖς προσωπεῖά 
τινὲς φοροῦντες ἀπέσπωπτον τοὺς ἄλλους, ὡς ἐν ἕορταῖς παί- 
ἔζοντες, ἐπὶ ἁμαξῶν φερύμενοι. ὕϑεν καὶ ἡ παροιμία" ἐξ ἀμά- 
ξης μὲ ὕβριζεν. τά, (46.) ἀναίδην ἐὰν μὲν διὰ τῆς διῳϑόγ- 
7γου γράφηται, τῆς ἀναισχύντου λέγει". ὧν δὲ διὰ τοῦ ε, ὅπερ 
καὶ βέλτιον, τῆς πολλῆς, ἀπὸ τῆς ἀνέσεως. δ. (απίορ.) τὰ 
μὲν οὖν κατηγορημένα] ς προοίμιον, καὶ ἐνταῦϑα β πρότασις. 
(610) ἡ μὲν α, τὰ μὲν οὖν κατηγορημένα. ἡ δὲ β, τοῦ δὲ παν- 

' 
ὴ 

᾿ 
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τὸς ἀγῶνος... 16. (1856. 19.) ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς] παραγραφικὸν ἐκ 
τρόπου νοὶ ἀπὸ τρύπου. ΠΟΙ ΘμΪπ 5815 ἈΒΒΘΩΈΘΡΩΣ δἰ βίαι. 
δμὲ τὸ εἰδὼς μείζονα ἀδικοῦντα ἥττονα κατηγορεῖς νῦν. ἰστέον 
δὲ, ὅτι πολὺ τὸ παραγραφικόν ἐστιν ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. εἰσὶ γάρ 
τινες τῶν ὑπομνηματιστῶν εἰρηκότες, ὡς ὅτι ἠριϑμήσαμεν τὸ 
παραγραφικὸν καὶ εὕρομεν αὐτὸ οβ κείμενον. 

280. 6. (185. 82.) συμφορήσας] συναγαγών. “ὑποκρίνεται 
ἀντὶ τοῦ ψευδῶς “κατηγορεῖ: ὑπύκρισις γάρ ἐστιν ἡ προσποίησις 
ἡ ἐκτὸς οὖσα τῆς ἀληϑείας. 17. (485. 48.) δώσομεν} δέον 
εἰπεῖν δώσεις, εἶπε δώσομεν, οὐχ ὕτι ὡς καὶ αὐτοῦ τοῦ Ζημο- 
σϑένους χκακύν τι ποιῆσαι τῷ Κτησιφῶντι βουλομένου, ἀλλ᾽ ὡς 
ἄλλου λέγοντος περὶ ἀμφοῖν, περί τε αὐτοῦ καὶ ,Αἰσχίνου. 1ὃ. 
(54.) πάντα μὲν τοίνυν] ἕως ὧδε, ἐπλήρωσε πάντα τὰ προοι- 
μιαστικὰ, χωρεῖ δὲ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὸ δίκαιον κεφάλαιον. διήγησιν 
γὰρ οὐκ ἔχει ὃ λόγος καϑαρώῶς. Ξ1. (486. 12.) τοῦ γὰρ 
Φωκικοῦ συστάντος πολέμου] ἐνόμισάν τινὲς τὸ χωρίον τοῦτο 
εἶναι διήγησιν. οὐκ ἐστὶ δέ. πόϑεν γὰρ δίκαιον ; λέγομεν, ὅτε 
ἀντιϑέσεις τινὰς εἰσάγει ἐν τούτω καὶ ἀγῶνας" ὅπερ οὐκ ἔχει 
ἡ διήγησις. Ῥϑμ. (20.) πω] παρέλκεται τὸ πῶ πρὸς χάριν τοῦ 
κώλου μύνον. 

282. 20. εἶτ᾽ ὦ τί ἂν εἰπών σέ τις ὀρϑῶς προσείποι διὰ 
τῆς ἀπορίας δείκνυσι τῆς πονηρίας τὸ μέγεϑος, ὡς οὐ δυνά- 
μένος δῆϑεν δι᾿ ἑνὸς ὀνόματος δηλῶσαι τὰ πάντα πονηρεύματα 
προσόντα τῷ “ἰσχίνῃ" ὡς ἂν εἶ ἔλεγε ̓ χὰν συκοφάντην, εὐλό- 
γως ἐρῶ, κἂν ἄλλο τι, οὐ σφαλήσομοι. ποῖον οὖν εὕρω ὄνομα 
ἁρμόττον τῇ σῇ φύσει; ὡς γὰρ μὴ εὑρίσκων καὶ σχετλιάξων 
πρὸς τοῦτο, λέγει τὸ, ὦ τί ἂν εἰπών σε ὀρϑῶς (5819) προσείποι; 

284. 21. (188. 24.) “προσάγειν διέβαλλεν. «Αἰσχίνης, ὡς 
διὰ τούτων φιλιππίξοντα τὸν φήτορα, διά τε τοῦ γράψαι αὐτὸν 
περὶ τῶν πρέσβεων. τοῦ Φιλίππου, ὡς ὅτι δεῖ “προσελϑεῖν τῷ 
δήμῳ καὶ ϑέαν αὐτοῖς κατανεῖμαι, ὃ ἐστι, κάϑεδραν αὐτοῖς 

ἀφορίσαι ἐν τῷ ϑεάτρῳ, προῖκα. δείκνυσι τὸ μὲν τοῦ προσελ- 
ϑεῖν ἀναγκαῖον ὃν, τὸ δὲ περὶ τῆς ϑέας ὑπάρχον εὐτελές. 
94. (41.) ὡς ὅτι οβολον [νἹ ἀρ αν, ὍΟὴ τριώβολον, αἱ νυϊδοὸ 
οἀϊξαμι εϑῖ. ϑα] οβολον ῬΘῚ ΟἸΪΟΓΟΏ, ἅλα ῬΕῚ ΟΠη688, οἷατο 
ἐγαΐ Θχαχγαΐυπ.] παρεῖχον οἵ ϑεωροῦντες, ὡς ἤδη ἔ ἔγνωμεν. ὧστε 
οὖν γνωτέον (ϑἰο), ὃ ὅτι οἵ δύο πρέσβεις, ᾿Δντίπατρος καὶ Παρμε- 
νίων, τοὺς δύο ὀβολοὺς ἐδίδοσαν, ὃ εἷς πρὸς ἕνα, ἀλλ᾽ οὐ 
πρὸς δύο. διὰ τοῦτο εἶπε᾽ τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἐϑεώρουν. ση- 
“είωσαι, διότι εὑρίσκεταν καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ καὶ ἐνταῦϑα τὸ 
ϑεωρεῖν ἐπὶ τοῦ ϑεᾶσϑαι. 

285. 22. (89. 10.) περὶ τοῦ τόνου λέγομεν, ὅτι προπα- 
φοξύνεται. ἐστὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ κάϑημαι. 

286. ὅ. (27.) τοὺς γ συμπεριέλαβε χρόνους, ὡσανεὶ ἔλεγε, 
συντεϑνήξομαι τῇ δυσμενείᾳ κατ᾽ αὐτῶν. 
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257. 9. (ἃ ιὸ οἰκειότητας λέγει τὰς φιλίας. οἷον οὐ "τὸ 
λέγειν τινὰ πρὸς ἄλλον, ὅτι φιλῶ σε», ἤδη τοῦτο φιλίαν ἀπερ- 
γάξεται, ἀλλὰ τὰ πράγματα συνάπτουσι (510) τοὺς φίλους, ὅταν 
ἑχατέροις ὁμοίως συμφέρει 810). 

289...16: (141. 4.) ᾧχετο λαβὼν] ἀντὶ τοῦ καταδουλωσά- 
μένος Θηβαίους καὶ Θετταλούς. Ρεη. (441. 10.) καὶ γεωργῶν 
τὰ ἐκείνων} ὡσανεὶ ἔλεγε, μισϑὸν τοῦ κατὰ Θηβαίων δράματος 
τὴν ἐκείνων χώραν ἐδέξατο. τὸ δὲ, τοὺς Θηβαίους ἐλεεῖς, ὧσ- 

ανεὶ ἔλεγε, μὴ δάκρυς τὰς Θήβας, Δ] σχίνη, ἀφ᾽ ὧν πεπλού- 
'τήχας. Ὁ]. (16.) Ῥυϊπιαβ νϑυβιι8, 411 οἴῃ ἃὉ οἀϊοπο Ῥαγίβίπα 

αϑρεβῖ, ογαΐ φιῃπρτίαίπ5. ΘῈ ρου βιμηΐ δάμας ᾿δθο: τὴν κατασκαφὴν 

τῶν Θηβαίων, ἐπελϑόντος τοῦ ᾿Δἡλεξάνδρου καὶ ταῖς ᾿άϑήναις. 
ἐξητούμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. Παοΐοππ5 Απισιιδίδιιβ, σψοῦρα, αδε Ῥανὶ- 
5118 δάάις, τοῦ Φιλίππου εἰς τιμωρίαν, τοοΐβ ἃ» Απρ. αρϑβαμπέ. 

᾿ 940. 19. (87.) ᾿Ιλλυριοὺς καὶ Τριβάλλους] ἔϑνη ταῦτα πλη- 
οαἰον Μακεδονίας. 

949. 18. (45. Ῥεμ.) ἑωλοπρασίαν]} φανερὸν μὲν τὸ ὄνομα. 
εἴρηται γὰρ ἀπὸ τοῦ κεκραμένου οἴνου καὶ ξώλου «γενομένου, 
οἷονεὶ χϑεσινοῦ. ἐγίνετο δὲ τὸ τῆς ἑωλοκρασίας παρὰ τοῖς ̓ Ἴϑη- 
γαίΐοις οὕτος. ἐν ταῖς πανηγύρεσι συνήεσαν πολλοὶ μετ᾽ ἀλλήλων 
᾿συμποσιασύμενοι; καὶ ἔμειναν χαδὰ ὀνίς πίνοντες ἕως τῆς ἄλλης 

ἡμέρας ὡς ἐν πανηγύρει. εἰ δέ τις τούτων μεϑυσϑεὶς ἐκαϑεύ- 
δησε καὶ εἴασε τὸ ποτήριον. αὑτοῦ, τῇ ἑξῆς οἵ λοιποὶ συμπόται 
Χ ΔΒ βύντ τὲς τοῦτο ἐξέχεον κατὰ τῆς ἐκείνου κεφαλῆς, ὥσπερ ἐπεγ- 

γελῶντες, διότι οὐκ ἴσχυσε πρὸς τὸ μιμήσασϑαι αὐτούς. ἀπὸ 
μεταφορᾶς, οὖν ἐκείνου τοῦ χϑεσινοῦ καὶ ξώλου γενομένου εἶπεν 
ὡς ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ὧν αὐτῷ ἐνεκάλεσεν Αἰσχίνης, διότι 
παλαιὰ αὐτοῦ κατηγόρησεν. 14. (148. 18.) ποῦ θα θάδον 

ἐνέμεινε τῇ τροπῇ τῇ πρκες ἢ 

248. 1..(25}Ὁ πολλαὶ περὶ τούτου φέρονται ἐξηγήσεις. οὗ 
μὲν γὰρ λέγουσιν, ὅτι ἑκὼν ἐβαρβάρισεν εἰς τὸ μισϑωτὸς, ἵνα, 
ὥσπερ τῶν δικαστῶν βουλομένων διορϑώσασϑαν αὐτὸν, αὐτὸς 
κακούργως τὴν διόρϑ' σιν ἀνϑ᾽ ὁμολογίας δέξηται, καὶ εἴπῃ, ὅτι 
ἀκούεις ἃ λέγουσιν, ὅτι μισϑωτόν δε καλοῦσιν. ἄλλοι δὲ λέγου- 
σιν, ὅτι Μένανδρος ὁ κωμικὸς καί τινὲς αὐτοῦ φίλοι παρόντες 
ἐν τῷ δικαστηρίῳ, χῶὶ φιξόμενον τῷ 4ημοσϑένει, ἅτε δὴ φίλοι, 

ἐρωτήσαντος αὐτοῦ τοῦτο, ἀναστάντες, εἶπον, ὅτι μισϑωτός ἐστιν 
ὁ Αἰσχίνης, καὶ αὐτῶν τῶν. ὀλίγων τὴν φωνὴν ὥσπερ ἀπόκρισιν 
ἐδέξατο παντὸς τοῦ δικαστηρίου. Γενέϑλιος δέ φησιν, ὡς ὅτι 
ἔϑος τοῖς ϑήτορσι, καὶ μάλιστα τῷ “Ζημοσϑένει, τὰ ἀμφέβολα 
ὡς ὡμολογημένα λαμβάνειν. 8. (148. δπ[6}.) αὐτῆς ἐνταῦϑα 
δεῖ λαβεῖν ἀντὶ τοῦ ᾿βόνης. οἷον; περὶ ̓ “μύνης αὐτῆς τῆς γε: 
φῆς, ὥσπερ ἐστὶν ὅμοιον καὶ “παρὰ τῷ ποιητῇ». ὅταν λέ 
Τυδείδης δ᾽ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη, ἀντὶ τοῦ μόνος. 

944. ο7. (144. ἀπίοροι,) ἀπαρτὰν] χωρίζειν. τὴν ἀπολογίαν ; 
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᾿ τὴν νῦν ἀπὸ τῆς γραφῆς καὶ τῆς κατηγορίας, ἧς νῦν κατη- 
γοροῦμαι. 

248. 8. (445. 15.) φορὰν προδοτῶν] τροπικοῖς εἶπε. 
φορὰ γὰρ εἴωϑε λέγεσϑαν ἐπὶ σίτου ἢ ἄλλων καρπῶν, τῶν φερο- 
μένων ἐν ἕκάστῳ ἐνιαυτῷ. ἐνέμεινε τῇ τροπῇ εἰπὼν, καὶ φυομέ- 
ψου κακοῦ. 

247. 10. (146. 8.) ἤδη ἔγνωμεν, ὅτι τὸν ὀφϑαλμὸν ἐπλήγη 
ἐν τῇ ἹΜεϑώνῃ, τὴν δὲ κλεῖν ἐν ᾿Ιλλυριοῖς, τὸ δὲ σκέλος καὶ τὴν 
χεῖρα ἐν ας Σκύϑαις. 

248. ὅ .«, (39.) Πεπάρηϑος νῆσός ἐστι (εἰς) τῷ Αἰγαίῳ πελά- 
γεν πρὸ τῆς Θετταλίας. ταύτην ἐπόρϑησεν ἄλκιμος, ναυάΐρχος 
τοῦ Φιλίππου. 8. (48.) τουτουσὶ] δηλονότι τοὺς ᾿᾿ϑηναίους. 
11. (δαΐθρ.) περὶ τούτων] ἅπερ ἐποίησε μετὰ τοὺς ὅρκους. 
34. (147. 6.) πλέοντες οἱ Ἕλληνες ἐπὶ τὴν Τροίαν προσώρμισαν 
τῇ, Μυσίᾳ, καὶ νομίσαντες, αὐτὴν εἶναι τὴν Τροίαν “ἡπόρϑουν. 
Τήλεφος δὲ, ὁ 0 τότε Μυσίας τύραννος, πολλοὺς κατατοξεύσας, ἐτρώ- 
ϑη χαὶ αὐτὸς ὑπὸ ᾿Δχιλλέως εἰς τὸν μηρόν. εἶθ᾽ ὕστερον χρωμένῳ 
αὐτῷ περὶ ἰάσεως ἀνεῖλεν ὁ ,ϑεὸς, ὡς οὐκ ἄλλῳ ϑεραπευϑήσε- 
ται, εἰ μὴ ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται. ἵνα μὴ οὖν ἀπελϑὼν πρὸς 
τὸν ᾿Ἵχιλλέα γνωσϑῇ; λαβὼν σχῆμα πτωχοῦ, ἀπελϑὼν εἰς τὴν 
“Ἕλλαδα, πρφοσῆλϑεν αὐτῷ ὡς πένης ἰάσεως τυχεῖν βουλόμενος. 

ἐπεπαίδευτο γὰρ καὶ τὴν ἰατρικὴν ὁ ᾿Δχιλλεὺς, ὡς παρὰ Χείρωνε 
τραφείς. καὶ οὕτω ϑεραπευϑεὶς μισϑὸν τὴς ἰάαεως λέγεται δοῦ- 
ναν τῷ ᾿ἀμλλεῖ τὸ ,. παϑηγήσασϑαι τοῖς Ἕλλησι τῆς ἐπὶ Τροίαν 
ὁδοῦ. εἴρηται δὲ ἡ ,παροιμία ἐπὶ τῶν κακῶς πασχόντων. τινὲς 
δὲ ἐπὶ τῶν ἀδίκως ἀπολλυμένων. ὡς καὶ ἡ Μυσία τότε ἀδίκως 
ἔπαϑεν ὑπὸ τῶν “Ελλήνων πρῶτον, ὕστερον δὲ ὑπὸ τῶν ἀστυ- 
γειτόνων τῇ τοῦ Τηλέφου “ἀπουσίᾳ. 

251. 95. (149. 1.) ἀπὸ τοῦ ὀνόματος μὴ κειμένου [Πἴς 
φηρηίεία, φυιράαμι, 58π|} εἰς αὐτὸν τὸν “ημοσϑένην αἰνιττό- 

μενος καὶ τοὺς περὶ αὐτόν, 
462. 8. (7) παρεδύετο] ὡς ἐπὶ λῃστοῦ εἶπε τὴν λέξιν. 

4. (9.) ἔξοδον λέγει ἀντὶ τοῦ στρατείαν. Υ. (12.) τοὺς ἀπο- 
ώλοει τὴν ναυτικὴν δύναμιν λέγει. 

264. 10. (4150. 851.) ἀνωμολόγημαν μία λέξις ἀντὶ τοῦ 
ἀνωκεκήρυγμαι. 

ῷὅδ. 11]. (451. 14.) τῆς ἐπ’ ᾿ἡλεξάνδρου φησὶ γὰρ οὐκ ἐστὶ 
εἰᾶλλον εἰρήνη, ἀλλὰ δουλεία ἰἴαμι απραϊαΐα φαδθάδμ) ὥστε αὖ- 
τοὺς αὐτονύμους εἶναι καὶ ἀφορολογήτους. ὅμως μέντοι ὑπα- 
κούειν αὐτῷ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν. Ὁ. ([61...50. 
ἥντινα εἰρήνην τηροῦσι μὴ συγχωροῦντες ὑμᾶς ᾿Αλεξάνδρῳ πολε- 
μῆσαι διὰ τὰς μελλούσας ἐλπίδας, ἐλπίζουσι γὰρ ἐπανελϑόντα 
τὸν ᾿Αλέξανδρον ἀπὸ τῶν Περσῶν μεγάλα αὐτοῖς χαρίξεσϑαι ὡς 
προδόταις. 16. (151. 26.) ὧν αὐτοὶ] τῆς δουλείας δηλονότι. 

269. 10. (168. 46.) Θεμίσων τις καὶ νημγευ ἐν ογμομα 
ἐπιϑέμενον ἀρήμεὶ χωρίῳ ᾿᾿ϑηναίων ἊΣ 

Δεπιοοί,. Τυτη. Ν Ὡ, 
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κῆς καὶ τῆς Βοιωτίας ἔλαβον αὐτό. ὡς δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἔμελ.- 
λον πολεμεῖν, ἔδοξε δίκῃ μᾶλλον κρίνεσϑαι. τὸν δὲ μέχρν τῆς 
χρίσεως χρόνον Θηβαῖοι. ἔφασαν αὐτοὶ λαβόντες φυλάξειν τὸ χω- 
φίον. ὡς δὲ ἔλαβον, οὐδετέροις ἀπέδοσαν, μέχρις ου Φίλιππος 
ὕστερον σπενδόμενος ᾿Αϑηναίοις ἐν τῷ ἀναχωρεῖν ἐπὶ Μακεδονίαν 
ἐχαρίσατο αὐτοῖς τοῖς ᾿4ϑηναίοις παρὰ Θηβαίων λαβών. 

262. 17. (1565. 80.) “Μουνυχία. τύπος περὶ τὸν Πειραιᾶ 
ἠδικοῦντο ἢ ναῦται, ἤἦ τινες τῶν ἐξε- 

ταζομένων ἐν τῷ ,Πειρανεῖ. ἐκλήϑη δὲ Μουνυγία, ὥς φησιν ὁ 
Ζιόδωρος παραφέρων τὰ Ἑλληνικὰ λέγων, ὡς ὅτι Θρᾷκές. ποτὲ 
στρατεύσαντες κατὰ τῶν οἰκούντων τὸν ΜἽινύϊον Ορχομενὸν τὸν 
τῆς Βοιωτίας, ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκεῖϑεν. οἵ δὲ ἐξαναςάντες ἦλ- 
ϑον εἰς ̓ Αϑήνας ἐπὶ Μουνύχου βασιλέως. ὁ δὲ ἐπέτρεψεν αὖ- 
τοῖς οἰκῆσαι τὸν τύπον τοῦτον, τὴν Μουνυχίαν, ὅστις οὕτως 
ὠνομάσϑη. 18. (165. 47.) ἀποστολεῖς ὄνομα ἦν ἀρχῆς παρὰ 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ἔργον ἔχουσα πρὸς τὸ φροντίζειν τῆς ναυτικῆς 
δυνάμεως πρὸς τὸ ταχέως ἐξελϑεῖν. 

268..9.7. (166. 21.) τὸ νόμιμον τοῦτο λύει τῷ ῥητῷ καὶ 
τῇ διανοίᾳ. ἐκείνου γὰρ λέγοντος, ὅτι ὃ νόμος οὐκ ἐᾷ τὸν 
ὑπεύϑυνον στεφανοῦν, οὗτος τῇ διανοία κέχρηται, ἀλλ οὐκ 
ἐν τῷ τὰ ἑαυτοῦ ἀναλίσκειν δέδωκα τῷ δήμῳ, ἐν τῇ τειχοποιΐᾳ 
γὰρ ἐπέδωκεν, ὡς ἔγνωμεν. 

οβά. 11. (156. 81. ) τοῦτο ὡς ἀπὸ «Αἰσχίνου λέγοντος, ὅτε 
ἀπατηϑεῖσα ἡ βουλὴ ὑπ αὐτοῦ ἐπήνεσεν αὐτὸν, καὶ ἐστεφάνω- 
σεν ὑπεύϑυνον ὄντα. 18. (166. 47.) ἀλλὰ καὶ τειχοποιὸς] καὶ 
τοῦτο ὡς «Αἰσχίνου. 

θᾶ: 8. (157. 48.) νὴ Ζ4ἰα] οὐ τοῦτο πάλιν 4ϊἰσχίνης κατη- 
γορεῖ, ἀλλ ὁ ῥήτωρ νῦν αὐτὸς προστίϑησιν, ἐπειδὴ ϑαῤῥεῖ ξαυ-. 
τῷ μὴ πεκλοφέναι. 

268. 9. (159. 21.) κατὰ συγγραφὴν] λέγει κατὰ πρόσταξιν, 
οἷον ὡσανεὶ προσέταξας ἀνδριαντοποιῷ ἀνδριάντα ποιῆσαι πα- 

τά τινα ἐπιταγήν. οἷον ἐπιτάξας αὐτῷ ̓  ὅτι βούλομαι εἶναι τὸν 
ἀνδριάντα τοιῶσδε, τὴν χεῖρα αὐτὸν ἔχειν τοιῶσδε, καὶ τοὺς 
πόδας τοιῶσδε, καὶ τὴν κεφαλὴν ὁμοίως, εἶτα μὴ δεξάμενος 
αὐτὸν τὸν ἀνδριάντα, ὥσπερ ἐπέταξας, ἐνεκάλεις ὕστερον τῷ 
ἀνδριαντοποιῶ. 

269. 2. (159. 46.) εὐθύναις] εὔϑυνα ἦν ὧν δημοσίᾳ τις 
ἐπιστεύϑη. γραφὴ δὲ χυρίως ἡ ἐπὶ τῶν παρανόμων. κρίσις 
δὲ ἡ ἐπὶ ἐγκλημάτων. 9. (4169. ἀπίθρει.) ξητοῦσί τινες, καὶ 
ποῦ ἔἐςξιν ἡ ἀπόδοσις τούτου τοῦ κώλου. οὐδὲν γὰρ “ἐπήγαγε. 

περὶ τούτου πολλοὶ ἐ ἐπεχείρησαν ἀπολογήσασϑαι, 
καὶ σχεδὸν εἰπεῖν, πάντες ἀπέσχον. οἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔφασκον, 
ὡς δεῖ ἐν ὑπερβιίτῳ ἀναγινώσκειν, ἄλλοι δὲ διέστρεφον τὴν 
φράσιν ἐναλλάττοντες τοὺς συνδέσμους,. ζητοῦντες στῆσαι τὴν 

ἀπόδοσιν. ἡμεῖς δὲ φαμὲν, ὡς ὅτι “Ἑρμογένης ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν 
ἐμπεσὼν εἰς τὸ ἐξηγήσασθαι τοῦτο τὸ κῶλον, οὕτως αὐτὸ ἔλυ- 

πκύαι. . 

Ὦ αν, οἱαν- 

- :πλυϑσι ἐριοθνοὶς, συγ," ἀκ, ως, δ λυ δενω, 

δὼ ὦ - ὦ 
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σεν, ὅτι ἀποϑύμως ὃ 4ημοσϑένης ἐνταῦϑα οὐδὲν ἐπήγαγε. 
17. (160. 18.) οὗτοι οἵ τρεῖς ,διαβεβόηντο ἐπὶ δικαιοσύνῃ. 

270. 5. (160. 50.) οὐκ ἀπορῶν δὲ] ὃ λέγει τοιοῦτόν ἕξιν, 
ὅτι, οὐκ ἀπορῶ τοῦ εἰπεῖν πολλὰ κατὰ σοῦ, ἀλλ᾽ εὐπορῶν ἐν 
τούτῳ »,δοκῶ ἀπορεῖν ἐν τῷ μὴ εἰδέναν μὲν ποῖον πρῶτον προ- 
τάξω αὐτῶν τῶν πολλῶν. 7.. οὗτος ὁ ̓ Ελπίας χαμαιδιδάσκαλος 
ἦν παρὰ τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις ὑπόσχολον ἔχων τὸν πατέρα τοῦ “Ἅ4ἰ- 
σχίνου. 14. (160. Ὁ}1.) τῆς καλῆς ταύτης ἐργασίας] κατ᾽ εἰρω- 

νείαν. λέγει γὰρ τῆς πορνείας. 8. πέδας καλεῖ τὰς χοίνικας. 
(δῖοι)... 90: (161. 7.) οἷς ὃ δῆμος καταρᾶται] ἵνα λέγῃ τοῖς 
προδόταις. τοῖς τοιούτοις δὲ καταρᾶται ὃ δῆμος διὰ τοῦ κή- 
φῦκος. ι;» (461. 10.) δεῖ λαβεῖν τὸ μὲν α ὀψὲ, ὥσπερ διη- 
γουμένου, τὸ δὲ β, ὡς κατ᾽ ἐρώτησιν, καὶ ὡς ἐκπληττομένου, 
ὅτι ἐλησμόνησεν εἰπεῖν. τὸ ἐχϑὲς μὲν οὖν καὶ τὸ πρώην ἀντὶ 
τοῦ ὀψέ. κατὰ κοινοῦ δὲ τὸ ἦν. 42. (4161. 16.) δύο συλλα- 
βὰς προσϑεὶς] μίαν μὲν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, μίαν δὲ εἰς 
τὸ ὄνομα τῆς μητρός. 

819. 17. οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς δρμεῖ τοῖς πολλοῖς} παροιμία 
ἐστὶν ἐλλειπτικῶς λεγομένη. προσυπακουστέον οὖν ἔξωϑεν τὸ 
ἀγκύρας. 

890. 9. οὗτος] ἀντὶ τοῦ τοιοῦτος. 
591. 28. περίδειπνον] ἡ ἐπὶ τοῖς ἀποϑανοῦσιν ἕςίασις γε- 

νομέγη. 

ΑὮ ΟΒΑΤ. ΡῈ ΕΛΙΒΑ ΕΘΑΤΙΟΝΕ. 

841. 1. (194. 82. εἰ 41.) συγκρουστικὸν εὐθὺς τὸ προοί- 
μιον ἐκ «διαβολῆς τοῦ τε ἀντιδίκου καὶ τῶν συνηγύρων͵ αὐτοῦ, 
οἷον τοῦ Εὐβούλου καὶ τῶν περὶ αὐτόν. ἀεὶ γὰρ ὁ Εὔβουλος 
ἐπολέμει τῷ 4ημοσϑένει ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς κατ' ᾿Αρίσταρχον, ὡς 
ἔγνωμεν ἐν τῷ κατὰ Μειδίου. 8. “ξωραπότες ὅτι} κατασκευὴ 
τῆς προτάσεως. ἄρτι ἀντὶ τοῦ πρὸ [Ε-. ἀδεϑ5ὲ ὀλίγου]. τοὺς 
συνηγόρους λέγει τοῦ Αἰσχίνου. δ. (196. 2.) τὸ δεήσομαι 
συμπέρασμα τῆς προτάσεως. 7. (195. 8.) τὸν ἄνδρα} τὸν Εὔ- 
βουλον λέγει. οὐκ ὀνομάζει δ᾽ αὐτὸν φανερῶς. 9. ἀντιπαρα- 
τίϑησιν ὅπως ἀφελεῖτο (5109) αὐτοῦ. ἘῸ ὠφελεῖ τὰ αὑτοῦ. τὰ 
δὲ “Αἰσχίνου πῶς βλάπτει. 10. (21.) ἡ εὐϑεῖα τοῦ πλήϑους 
οἵ παράκλητον ἀπὸ τοῦ ὁ παράκλητος. λέγει δὲ τοὺς ἐκ παρα- 

κλήσεως ἐλϑόντας συνηγορῆσαι, ἀλλ οὐ τοῦ δικαίου ἕνεκεν. 
18. (85.) τοὺς μὲν οὖν ἄλλους] β προοίμιον. τοὺς μὲν ἄλλους 
εἰλημμένον καὶ αὐτὸ διαβολῆς τοῦ «Αἰσχίνου ἐκ παραϑέσεως ἕτέ- 
ρῶν προσώπων. 15. (27.) ἀειλογία ἐστὶ τὸ ἀεὶ προτείνεσϑαι 
λόγον, καὶ λέγειν, τίς ἡμῶν κατηγορεῖ; τοῦτο δὲ ποιοῦσιν οὗ 
συνειδύτες, ὅτι, ὁσάκις κρίνονται, καϑαροὶ τοσαυτάκις καὶ ϑαυ- 

Νὰ 2 
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μάξονται. φησὶ δὲ ὃ Γενέϑλιος, ὅτι, πεποίηταν ἡ λέξις τῷ δή- 
τορν τῆς ἀειλογίας. σπανίως γὰρ εὑρίσκεται, παρ᾽ ἄλλῳ. 16. 
σορὶν γὸρ εἰσελϑεῖν] κατασκευὴ καὶ συμπλοκή. 18 τὸ ἀνήρη- 
χεν ἀντὶ τοῦ ἄτιμον ἐποίησε τὸν Τίμαρχον. β γὰρ κατήγορον 
ἐπέστησαν «Αἰσχίνου. ὃ τε “ημοσϑένης καὶ Τίμαρχος. καὶ τὸν 
μὲν Τίμαρχον παρεγράψατο ὡς ἡταιρηχότα, πρὸς δὲ τὸν Ζ4η- 
μοσϑένην ἐγράψατο ἀπολογίαν πρὸς τὴν κατηγορίαν τοῦ λόγου. 

842. 2. (195. 66.) 7. προοίμιον μεταληπτικὸν ἡ ἀπὸ τοῦ. 
χϑόνου. ἔστι δὲ ἡ σύνταξις οὕτως; ὅπερ δὲ φοβοῦμαι καίπερ 

ὑπειληφὼς Ὁ ἐστι ϑαῤῥῶν ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν ὕπερ προεῖπε 
τοῦτο φράσω, φησὶ, πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐκ , ἀποτρέψομαι. διὰ 
τἰ δὲ εἶπε φοβοῦμαι ; ᾿ἐπειδήπερ ἔμελλεν ,ὥσπερ ἐλέγχειν τοὺς. 
δικαστὰς μὴ σφύδρα προσέχοντας τοῖς πράγμασιν, ἀλλ΄ ἐπιλαν- 
ϑανομένους τῷ χρόνω" καίπερ οὖν, φησὶ, φοβούμενος τοῦτο, 
οὐκ ἀποτρέψομαι εἰπεῖν τῷ φύβῳ τῷ πρὸς ὑμᾶς. γράφεται δὲ 
καὶ ἀποπρύψομαι. 11. τὸ ἐμπεπονήπῃ ὑποτακτικῆς ἐςυν ἐγκλέ- 
σεως παρακειμένη καὶ ὑπερσυντελὴς, ἐὰν ἐμπεποιήκω, ἐὰν ἐμ- 
πεποιήκῃ. διὸ καὶ ὑποτακτιμὸν ἔχει προσγραφόμενον τὸ «- 
1014. συμπέρασμά ἐστι τὸ προοίμιον. ὡς γὰρ ὡμολογημένην 
λαβὼν τὴν πρότασιν οὐκ εἶπεν κατασκευὴν, εὐθὺς δὲ εἰσβάλ- 
λει εἰς τὴν προκοτασκευὴν ἀπὸ τοῦ εἰ ᾿σκέψασϑε (816) παρ᾽ 
ὑμῖν. 18. (97. 47.) καλῶς ἐπήγαγε τὸ ἀδωροδοκήτως μετὰ 
τὰ ὅλα ὡς ἰσχυρότερον. ἀεὶ γὰρ ἐν τοῖς “ἄκροις τάττιται τὰ 
ἰσχυρά. τὰ δὲ ἥττονα "αἱ ἀσϑενῆ ἐν τῷ μέσῳ. ἐπεὶ πρὺς ἔχα- 
στον τῶν προειρημένων ἐστί τις αὐτῷ ἀπολογία, οἷον ἐπὶ τῆς 
ἀπαγγελίας, ὅτι ἠπατήϑην ὑπὸ Φιλίππου ἐπὶ τοῦ πεῖσαι, 
ὅτι ἀγνοῶν. οὕτως ὑμᾶς ἔπιϑον Οἷο) ὡς νομίζων τὰ παρ᾽ ἐκεί- 
νοῦ εἶναι ἀληϑῆ᾽ τὸν χρόνον, ὅτι ἄκων ἐβράδυνα ἢ διὰ νύσον, 
ἢ διί' ἄλλο τι. ἐπὶ δὲ τοῦ δωροδοχεῖν οὐδὲν ἔχει ἔτι εἰπεῖν. 

9438. .98. (198. 6.) πληρώσας τὴν προκατασκευὴν εἰσβάλλει 
ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν προκατάστασιν. 

544. τὰ (199. 20.) τοὺς καλοὺς λόγους] οὐκ ἕωῤὼ ὡς ἐν 
εἰρωνείᾳ, ἀλλὰ κατ ἀλήϑειαν. ὕστερον γὰρ μέλλει ἐπιφέρειν 
τὸ κατ εἰρωνείαν. 14. (16.) “Περώνυμον] προδότην τινὰ λέγεε 
᾿Δρκάδων ἐναντιούμενον αὐτῷ ἐν ᾿Δρκαδίᾳ περὶ τοῦ “πολέμου τοῦ 
πρὸς Φίλιππον, μαϑητὴν γενόμενον ̓ Ισοκράτει (νει ̓ Ἰσοκράτους). 

8545. 16. (200. 11.) δεῖν] ἀντὶ τοῦ ἀναγκαίους εἶναι. 
17. (19.) μετρίους} ἀντὶ τοῦ φιλανϑρώπους. 26. (36.) ἐστέον, 
ὅτι σοφίξεταν ἐνταῦϑα ὁ ῥήτωρ. ὁ μὲν γὰρ “ἰσχίνης ζειδδ, 
προ ἐμοννα ἀπηραΐαία τεσϑαι αἰνιττόμενος, τοὺς ἐν Σικε- 
λίᾳ μόνους. οὐ γὰρ ἔλεγε περὶ πάντων τῶν προγόνων. ὃ ὁ δὲ βή- 
τῶρ τῷ καϑολικῷ ὀνόματι τῶν προγόνων διαβάλλει τὸν λόγον. 

846. 9. (2) τὸ εἶδος τοῦ λόγου περιβλητικὸν κατὰ μέ- 
ϑοδον. τὸ γὰρ ἀναστρέφειν τὰ πράγματα καὶ τὰ δεύτερα πρῶ- 
τὰ λέγειν, εἶτα ἐπεμβάλλειν τὰ πρῶτα, περιβολῆς ἴδιον. 14. 

(48.) ὑπὸ τῶν περὶ ̓ “ριστόδημον λέγει καὶ Νεοπτύλεμον καὶ τού- 
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τῶν ἕτερα τὴν Θρύκην ἃ... .- 16. (51.) πρῶτον γὰρ ἔδει 
εἰσελϑεῖν ἐν τῇ βουλῇ, εἶτα ἐν τῷ δήμῳ. ου.- .(58.) οὐ λέγει 

περὶ πάντων τῶν “πρέσβεων, ἀλλὰ ΠΡ τῶν αἰτίων. 27. (201. 
19.) Θηβαίων καὶ Φωκέων σολει 05.3.5 τ ΟΝ τ ἴα, 
μᾶλλον ἱεροσύλησαν τὸ ἐν Δελφοῖς, ἱερὸν ἤπερ οἵ Φωκεῖς, εἶ 
χαὶ οἵ Φωκεῖς κατὰ τὸ ἀληϑὲς τοῦτο πεποιήκασιν. πρῶτοι .γὰρ, 
φησὶν, ἐπεχείρησαν οἵ Θηβαῖον τοῦτο ποιῆσαι, καὶ οὐδὲν ἧττον 
ἠσεβήπασιν οἵ βεβουλευκότες τῶν ταῖς χερσὶν διαπραξάντων, ὡς 
ἐπιφέρει μετὰ μικρὸν λόγον μακρόν. 

847. 95. (45.) ϑο]ο]υι ἃ νου 5 ἄλλο ἐστὴν ἐπικ -. -.. 
ἰοίαπι ογαΐ ἰἴὰ ΔΡγαδι, αὐ ρᾶσοαθ 4864} γΘ] 186 ΔΡΠΟΒΟΙΪ 
Ῥοββοῖ. Οπᾶγα ποῖ Ροΐαϊ ΘΧβουΊθογδ, ϑἐϊδηηδὶ ψ ] 58θηι, [)6 
βίαι ἴῃ νουρὶ8 χαὶ ἐπὶ ἰδιωτῶν τοῦτο ἐγίνετο. Ῥατιοα5. ἡτιὰ5- 
ἄδμ ναγϊθίαϊοβ βοϊηοάο ἁμπηοΐαθο, ατ|ὰ5 οι ΕἸ ΡΠΟΒΌΘΓΟ. 
ψογβ. 50. Ῥαυίβίπαο ὅταν πόλις, οἱ νετβ. ὅ2. ἐβούλετο, εἰ 58. 
ἐκήρυττε χρήματα κατ αὐτοῦ τῷ βουλομένῳ. 1}. (85.) 

τοῦτο ὥσπερ ἠϑοποιΐα ἐστὶν ὡς ἀπὸ τῶν Εὐβοέων λεγόντων 
πρὸς τὸν Αἰσχίνην. καὶ τοὺς ἄλλους πρέσβεις, καὶ πῶς εὐρέϑη- 
σαν αὐτοὶ οἵ πρέσβεις ἐν τῇ Εὐβοίᾳ; λέγομεν, ὅτι δι αὐτῆς 
παρῆλθον ἐπανερχόμενοι ἐπὶ τὰς ᾿ἡϑήνας. οὐ γὰρ ἠδύναντο 
διὰ τῆς Βοιωτίας ἐπανελϑεῖν διὰ τὴν ἔχϑραν, ἣν. εἶχον πρὸς 
τοὺς Θηβαίους. ἦσαν δὲ οἵ Εὐβοεῖς ᾿᾿ϑηναίων ἀποστάντες ἀπὸ 
τῶν ὑστέρων Θουκυδίδου μέχρι τοῦ νῦν χρόνου. 

848. 10. (2092. 19.) παραγραφικὸν λύει, καὶ διὰ τί οὐκ 
ἀντέλεγες; 14. καϑάπτεται τῶν πολιτῶν . ..- - -. φενακίζουσιν 
τὴν πόλιν ἐπίστευον, τὸν δὲ φιλύπολιν καταγέλαστον ἐποίουν. 
16. καϑαψάμενος τῶν πολιτῶν πάλιν αὐτοὺς ϑεραπεύει. 20, 

(16.)) πληρώσας τὴν διήγησιν εἰσβάλλει ἐντεῦϑεν εἰς τὸ ἃ κε- 
φάλαιον τοῦ στοχασμοῦ, ὅπερ ἐστὶ τὸ παραγραφικύν. λαμβάνει 
δὲ αὐτὸ ἀπὸ χρόνου, οἷον καὶ διὰ τέ μὴ τότε αὐ γέλεγκο; 

849. 26. (83.) πληρώσας τὸ παραγφαφικὺν εἰσβάλλει ἐν- 

τεῦϑεν ἐπὶ τὸ β κεφάλαιον τοῦ στοχασμοῦ , ὕπερ ἐστὶν ἡ τῶν ἐλέγ- 
χὼν Κακίπησιρ, 

850. 6. (308. 99.) διὰ τοῦ εἰπεῖν ἠβουλήϑη ἐσήμανεν τὴν 
βούλησιν. τὴν γὰρ δύναμιν εἰπὼν ἐπήγαγε τὴν βούλησιν. αἷτο 

Ἰοοο (16.): διὰ τί ἐπὶ ἐλάχιστον χρῆται “νῦν τῇ βου. ἥσει; λέγο- 
{εν ὅτι τεχνικῶς τοῦτο ποιεῖ. βούλεται γὰρ αὐτὴν τρμθμμη ἐν 

τῷ β στοχασμῷ. β γὰρ ἐμπίπτει μεταξὺ τοῦ λύγου ἀπ᾽ ἀντιϑέ- 
σεως, οἷον καὶ πόϑεν δῆλον, ὅτι ταῦτα ἠβουλύμην ποιεῖν. 
11. (44.) εἰσβάλλει ἐπὶ τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, πληρώσας 
τὸ δυνάμεως. (ὑἸάοραίαν: ΠΔΗ] 6. δἘΠΙΠἃ Ραχίο εγαῦ Ππῖς ΟΡ ΒῚΙ5 

ἈΠΙΡ Γαΐ 18). προβούλευμα δὲ λέγει τὸ ἀκοῦσαι τὴν βουλὴν πρὸ 
. τοῦ δήμου “Ζημοσϑένους κατηγοροῦντος τοῦ Αἰσχίνου καὶ τῶν 

ἄλλων πρέσβεων παραπρεσβείαν καὶ κατ .. - --«. [πο 
Ῥοίοχαμ ἈΒΠΟΒΟΟΓΟ, 504 ἤοπ οκαΐ 14, ἀαοᾶ οδὲ 1π σ]δαΐία, κατ 
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ταψηφίσασϑαι] ὡς ἀδικησάντων καὶ γράψαι καὶ ψήφισμα ἕνα 
αὐτῶν τῶν βουλευτῶν, ὥστε μὴ κληϑῆναν εἰς τὸ πρυτανεῖον 
πρὸς δεῖπνον. αἰεὶ (51) γὰρ οἵ πρέσβεις ἐπανερχόμενοι ἐκα- 
λοῦντο εἰς δεῖπνον ἔϑει. τινὶ τιμῆς χάριν. τοῦτο οὖν παραφέ- 
ρει εἰς ἔλεγχον αὐτῶν τῆς προδοσίας, ὅτι ὡς προδοτῶν κατα- 
γνοῦσα ἡ βουλὴ οὐκ ἐκάλεσεν αὐτοὺς εἰς ΡΘΕ 

801. 5. (904. 14.) λύει οὖν τοῦτο διλημμάτῳ σχήματι, 
ὅτι εἶ μὲν πάντες οἵ πρέσβεις ταὐτὰ ἐπρεσβεύομεν, δ ἐστιν, εἶ 
πάντες ἐγενόμεθα προδόται, δικαίως ἂν πάντες οὐκ ἐκλήϑημεν, 
εἰ δὲ παρεπρέσβευσαν, διὰ τοὺς παραπρεσβεύσαντας συνέβη καὶ 
τοὺς ἄλλους μὴ κληϑῆναι. 20. (26. ἐντεῦϑεν ἄρχεται τῶν ση- 
μείων, ὅπερ κεφάλαιον καλεῖται ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

5362...49. ἀπολειφϑεὶς ἡμῶν] ἀντὶ τοῦ χωρισϑεὶς ἡμῶν. 
11. (205. 25.) ἤδη ἔγνωμεν ἐν τοῖς γεν τεεγ. ὅτι αἵ δύο 
στόλεις αὗταν Θετταλίας ἐστασίαζον πρὸς ἑαυτὰς, ἢ ἐμὲν Φάρσα- 

λος φίλη οὖσα τοῦ Φιλίππου, ὃ δὲ “ἅλος τῶν ᾿ἡϑηναίων. 
858. 44. (2 .) οὐδὲ γου] ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. εἴρηται δὲ 

τὸ γρὺ τὸ μικρὸν ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ῥύπου τοῦ γινομένου ἐν 
τοῖς ὄνυξιν, τοῦ οὕτω καλουμένου. 22. (11) ὁ ὃ τοίνυν μέγι- 

στον] ἀποκοπὴ τὸ σχῆμα ἀντὶ τοῦ ἀκούσατέ μου. 
854. 11. (306. 1.) ἐπαγγείλασϑαι] ἀντὶ τοῦ 

δυηρπίαΐα 

αἰτῆσαι. 17. (39.) λύσις ἰσχυρ ....Ὁὐὐν ον νν ν νον δαν, 
εἶτα λύει αὐτὴν σχήματι διλημμάτῳ. ἔμελλε κατὰ τὸ ἀληϑὲς 
ταῦτα ποιεῖν ὃ “Φίλιππος, ἢ οὔ. εἰ μὲν γὰρ οὐκ ἔμελλε ποιῆ- 
σαι, ἀλλὰ σὺ ἠπάτας, εἰκότως ἐφλυάρεις ταῦτα ἀπατῶν ἡμᾶς, 
εἰδὼς, ὅτι οὐ γενήσεται. εἰ δὲ διὰ τὸ προαίσϑεσϑαι (6ἰο) κεκώ- 
λυται, διὰ τί μὴ ἐσιώπας ; εἶ μὲν γὰρ ἐγίνωσκες, ὅτι, ἐὰν καὶ 
ἀκούσωσιν οἵ «Θηβαῖοι, οὐ δυνήσονται φυλάξασϑαι, ὡς ὄντες 

ἀσϑενεῖς, τί οὖν μὴ διεφϑάρησαν; εἰ δὲ ἐ ἐγίνωσηξς, ὅτι ἰσχυροί εἰ- 
σι, καὶ, ἐὰν προακούσωσι, φυλάττονται, τὶ ἐφλυάρεις ; α]:. (απῖο- 

Ῥεη.) ἐσπαϑᾶτο] υφαίνετο, κατεσχευάξετο, ἢ ῆ ἐπεδαψιλεύετο, ἁ ἀπὸ τοῦ 
σπαϑᾶν καὶ πολλὴν κρόκην ἐμβάλλειν τῇ ἐσθῆτι, ὡς ἔχομεν τὴν 
χρῆσιν παρ᾽ ᾽Δριστοφάνει ἐν ταῖς ΝΝεφέλαις" ὦ γύναι, λίαν σπαϑᾶς. 

8565. 7. (α1:.) σιωπᾷν Ῥεϊπλὰ5 μυῖα Β0ΠΟΠ ψοῦϑιι5. δϑέ 
ἀπηραζαίιδ. ϑαρογδαπέ δάξις Πδθο: εἴπερ ἐμέλλομεν αὐτοὺς 
σῶσαν καὶ μὴ τὸ (5!ς) ἐκσπόνδους ἀφεῖναι καταστρέψασϑαι. 
4. (207. 8.) ἐπειδὴ ὥσπερ ἐδόκει ἀπεύχεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ τῇ 
πόλει τῷ μὴ προσδοκᾶν. 30. (7.) οὐ νῦν ὀφείλεις ἀποστῆναι 
τοῦ δοκεῖν κεκοινωνηκέναι ἡμῖν τῆς πρεσβείας, ἀλλὰ τότε ἀφί- 
στασο, καὶ μὴ προσποιήσῃ ποινωνεῖν ἡμῖν, ὅταν ταῦτα γένηται, 
καὶ ἡμεῖς μέλλομεν (ο:6) στεφανοῦσϑαι διὰ ταῦτα. 27. (57.) 
μετὰ ταῦτα] μετὰ τὸ σκῶψαι. 

866. 8. τὼ χεῖρε 1 ἐπὶ ἑνὸς ἕ ἑκάστου τῶν Φωκέων. 6. (01. 
ὅσων} ὅσων ἔγραψε, φησὶν, ὁ Φιλοκράτης περὶ τοῦ “Φιλμδέῦν. : 
10. (208. 1.) εἴποι ἄν τις, ὅτι ἐναντιοῦται ξαυτῷ λέγων, ἀλλ᾽ 
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οὐδὲν ἐπηγγέλλετο. λέγομεν, ὅτι αὕτη λύσις ἐστὶ τοῦ ἐναντίου, 

ἵνα, ὅταν λέγῃ τὸ οὐδὲν ὑπισχνεῖτο, νοήσωμεν ὡρισμένως, ὅταν 

δὲ λέγῃ, ὅτι ὑπισχνεῖτο, ἵνα λάβωμεν, ὅτι ἀορίστως. 19. διὰ 

τὰς ὑποσχέσεις τοῦ “Αἰσχίνου. 22. (6.) τοῦτο, φησὶ, τεχνικῶς 

ἐξεῦρεν " παρέδωκε γὰρ τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν εὐφημίαν τῷ κοινῷ 

ὀνόματι χρησάμενος τῶν ᾿Αμφικτυόνων. οπυ]!. (14.) ὁ Πρό- 

ξενος στρατηγὸς ἦν ᾿Αϑηναίων, διέτριβε δὲ περὶ Πύλας ἐπιτη- 
ρῶν τὴν Φιλίππου πάροδον. 

857. 2. (208. 98.) πωμάλα] ὑφ᾽ ἕν ἀναγνωστέον. λέγουσι 

δὲ, ὅτι Συρακοσίων εἶναι τὴν φωνὴν, ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. ἔμα- 

φον δὲ αὐτὴν οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἀπὸ τῶν φυγάδων. 

868. 14. ἰστέον, ὅτι πολλὰ χρώματα λέγει, ἐπειδὴ πολλὰ 
καὶ τὰ σημεῖα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μερικά" ἐκεῖνο δὲ κυριώτερον 

καὶ πρὸς τὸ ἔγκλημα τὸ χατὰ Φωκέας τὸ τῆς ἀπάτης. 20. εἰ 

γὰρ ἠβουλήϑη, φησὶν, ἡ τύχη εὐεργετῆσαι ἡμᾶς διὰ τοῦ ἀνελεῖν 

τὸν Φίλιππον, ἄχρηστος αὐτῆς γίνεταν ἡ δωρεὰ, ὡς εἰ ἔλεγεν, 

προδόται καὶ τῆς τύχης γεγενήμεϑα. 
859. 4. λογιοῦμαι] ἀντὶ τοῦ ἀπαριϑμοῦμαι. 6. (210. 80.) 

ἀριϑμοῦσιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἕως τῆς ιβ, ὡς ἡμεῖς, ὡς ἔχομεν τὴν 

χρῆσιν ἐν τῷ κατὰ Τιμοκρότους, ἐν οἷς λέγει, τα καὶ ιβ τὸν νύμον 

εἰσήνεγκεν τὸν τῶν Κρονίων. εἶτα λοιπὸν οὐκέτι ὁμοίως ἡμῖν, 

ἀλλὰ κατὰ προσϑήκην ἀριϑμοῦσιν, οἷον οὕτως, τρίτη ἐπὶ δέκα, 

τετάρτῃ ἐπὶ τὰ πλείονα προτιϑέντες (510) τὰ ἥττονα, ἕως ἃ- 

᾿πλῶς τῆς εἰκάδος. εἶτα λοιπὸν ἀπὸ τῆς ἃ καὶ εἰκάδος ἐξ ὑπο- 

στροφῆς λέγοντες τὴν ἃ καὶ εἰκάδα ὑστέραν δεκάτην, καὶ τὴν 

β εἰκάδα ἐνάτην, καὶ τὴν 7 εἰκάδα ἢ, καὶ ὁμοίως οὕτως ἕως 

τριωκάδος, ἐπειδήπερ, ὡς ἔγνωμεν, κατὰ σελήνην ἀριϑμοῦσιν 

οἱ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἀπὸ τῆς ἃ καὶ εἰκάδος τὰ πλεῖστα αὐτῆς φῶ- 

τὰ μειούμενα φαίνεται. τὸ δὲ 7 ἐπὶ δέκα καὶ τὰς ἄλλας ἕως 

εἰκάδος ᾿Αττικῇ συνηϑείᾳ λέγουσιν. ἃς δὲ εἴπαμεν λέγεσθαι ἐξ 

ὑποστροφῆς, ταύτας καὶ φϑινούσας καλοῦσι μετὰ τοῦ προσϑεῖ- 

αι τὴν ἡμέραν ἑκάστην ἀπὸ ἃ ἀρξαμένης, οἷον ἃ φϑίνοντος, 

χαὶ β ἀκολούϑως, ἀεὶ χρήσασϑαι τῇ προσϑήκῃ, ἐπειδήπερ, ὡς 

εἴπαμεν, φϑίνειν ὥσπερ καὶ φϑείρεσϑαι δοκεῖ τὰ φῶτα. τὴν 

δὲ τριαχάδα καλοῦσιν ἕνην τε καὶ νέαν. 
860. ὅ. αὐτὸ συμβαίνει] ἀντὶ τοῦ ἀκριβῶς. 11. (211. 

18.) ἄρδην] ἀντὶ τοῦ παντελῶς. παρὰ τὸ αἴρειν δϑ (510) καὶ 

λαμβάνειν ἐν εἱρκτῇ. 
861. 19. (219. 5.) διατύπωσις τὸ σχῆμα, ὅταν ὥσπερ δια- 

τυποῖ καὶ εἰς ὄψιν ἄγει τὰ πράγματα διὰ τῶν λόγων. διαφέ- 

ρει δὲ ἡ διατύπωσις τῆς ἐκφράσεως τῷ τὴν μὲν διατύπωσιν 

διὰ πάϑος τι λέγεσϑαι, τὴν δὲ ἔκφρασιν ὥσπερ διήγημά τι εἷ- 

γαι. 96. (46.) μετὰ τὸν Πελοποννησιακὸν πύλεμον κατακρα- 

τήσαντες ἰσχυρῶς οἵ “Λακεδαιμόνιοι τῶν ᾿Αϑηναίων προέϑεντο 

ψῆφον περὶ τῶν ᾿Αϑηναίων τοῖς ἰδίοις συμμάχοις, ὥστε ἀποκρί- 
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νυ ασϑὰν ἕκωσεού; τί βούλεται παϑεῖν τοὺς ᾿4ϑηναίους. εἶτα ἘΠ- 

ανϑός τις Θηβαῖος ἐψηφίσατο, τὴν μὲν πόλιν αὐτῶν κατασκα- 
φῆναι, τὴν δὲ χώραν μηλόβοτον γενέσθαι ᾽ ἵνα" ἐκεῖ νέμωνται 
τὰ πρόβατα τῶν Βοιωτῶν. οἵ δὲ Φωκεῖς, ὄντες καὶ αὐτοὶ τότε 
ὑπὸ τοὺς «“Ἰακεδαιμονίους, ἀντέλεξαν, συμβουλεύοντες μὴ ἑτερό- 
φϑαλμον τὴν Ἑλλάδα πονῆσαι, αἰνιττόμενοι, δύο ὀφϑαλμοὺς εἶναι 
τῆς Ἑλλάδος, τήν τε ᾿᾿ϑηναίων πόλιν καὶ τὴν “Πακεδαιμονίων. 
καὶ οὕτω πεισϑέντες οἱ “απκεδαιμόνιον οὐ κατέσχαψαν λοιπὸν 
τὴν πόλιν. 

868. 21. (218. 18.) βούλεται λεληϑότως δόγματα ἀνύσαι 
ἐνταῦϑα Πλατωνικὰ, ὅτι, περὶ ὧν δυνάμεϑα πρᾶξαι, καὶ ἐν ἡ “ἡμῖν 
τοῦτο, οὐ δεῖ ἀφέντας ἡμᾶς τὸ πράττειν σχολάζειν ταῖς εὐχαῖς, 

ἐν οἷς δ᾽ οὐ δυνάμεϑα, δεῖ εὔχεσϑαι, οἷον, εὐτυχεῖν, , ὑγιαί- 
νεῖν. 21. (214. 1. ἰστέον, ὅτι πληρώσας τὰ ἀπὶ ἀρχῆς ἄχρυ 
τέλους ἐπὶ τὰς ἀντιϑέσεις αὐτοῦ τοῦ “Αἰσχίνου μετέρχεται. πρώ- 
τον γὰρ ἔδειξε τὰ σημεῖα τὰ αὐτοῦ οἷς κατηγορεῖ, εἶτα καὶ τὰ 
ἀντιλεγόμενα ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου ϑέλει λῦσαι. οὐ γὰρ δεῖ μό- 
γον τὰ ἴδια συνιστάναι ᾿ ἀλλὰ καὶ ἐκβάλλειν τὰ παρὰ τῶν ἀν- 
τιδίκων. χωρεῖ οὖν ἐπὶ τὰς ἀντιϑέσεις αὐτοῦ τοῦ “Αἰσχίνου ὁμοῦ ἢ 
οὔσας, οἷον περὶ ““ακεδαιμονίων. καὶ περὺ Φωκέων καὶ ᾿Ηγησίππου, 
καὶ τὰς μὲν “ἀκεδαιμονίων καὶ Ηγησίππου μεξασηχειᾳαρ οὔσας, 
τὴν δὲ Φωκέων ἀντεγκληματικήν. 

864. 15. (57) οὐ λέγεν τὴν πᾶσαν, ἀλλ᾽ ἃς κατέσκαψαν 
οἵ Θηβαῖον μὴ βουλομένας αὐτοῖς ὑπακούειν. φημὶ δὴ Θεσπιὰς 
καὶ Πλαταιάς. κατέσκαψαν δὲ αὐτὰς ἰσχύσαντες μετὰ τὰ ἐν “εύ- 
ἄτροις. 

865. 11. ἀντὶ τοῦ τοὺς “ακεδαιμονίους φίλους ποιήσωνται. 
10, τὸ ἀντιστατικόν ἐστι , κεφάλαιον τῆς ,ἀντιστάσεως. ἔστι δὲ 
καὶ ἐνθύμημα ἀντιστατικόν. διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστά- 
σει ἐξ αὐτοῦ τοῦ ,ἀδικήματός ἐστι τὸ εὐεργέτημα, ἐν δὲ τῷ ἐνθυ- 
ψήματι ἄλλο τὸ ἀδίκημα καὶ ἕτε 00ν τὸ εὐεργέτημα. 

866. ὅ. (16. 8.) τοῦτο εἶπε διὰ τὴν ἀντίϑεσιν τὴν λέ- 
γουσαν, ὅτι ἔχετε τὴν ,Χεῤῥόνησον ἀντὶ Φωκέων. καὶ πρῶτον 
μὲν ἔλυσε λέγων, ὅτι, ἀντὶ Φωκέων ἔχομεν. τὴν Χεῤῥόνησον" εἴς 
χομεν γὰρ αὐτὴν καὶ ἤδη σωζομένων. εἶτα καὶ ὅτι νῦν οὐδὲ 
τὴν Χεῤῥόνησον ἐ ἔχομεν ἀσφαλῶς κινδυνεύει γὰρ καὶ αὐτὴ ἀπο- 
λέσϑαι ἀπολομένων Φωκέων. 6. . . .. ἔφη, ἐσώζοντο οἵ Φωκεῖς 

. εἰς αὐτὴν τὴν Χεῤῥόνησον τούτων τῶν Φωκικῶν πόλεων (ϑἷο 
Οπη118). 8. (9) τίς οὖν ἡ ταύτης περιουσία] τί οὖν χρήσι- 
μιεύει ὑμῖν τὸ σώξεσϑαι τὴν Χεῤῥόνησον, ὁπότε ἀφῃρέϑησαν οὗ 
φόβοι ἐξ αὐτῆς τῷ Φιλίππῳ τῷ βουλομένῳ αὐτὴν ἀδικῆσαι. 
10. (24.) ἀντίθεσις μεταληπτικὴ ἀπὸ προσώπου. διαφέρει δὲ 
τῆς παραγραφῆς ἐν τῷ δοκεῖν ἑχατέρας ἐκβάλλειν τὰς κρίσεις, 

καϑὸ ἡ μὲν παραγραφὴ παντελῶς ἐκβάλλει τὴν κρίσιν, ὅτι οὐ 
δεῖ περὶ τῶν αὐτῶν ἀγωνίξεσϑαι » ἢ δὲ μεταληπτικὴ οὐ πάντως 
ἐκβάλλειν τὴν κρίσιν, ἀλλὰ μεταλαμβάνει, ὅτι ἄλλως ἔδει αὐτὴν 

“ἴδ νω» το. ας... Ὁ. 
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γενέσϑοι, ὥσπερ “καὶ ἐνταῦϑα ἀπὸ προσώπου Ζημοσϑε (ἰο) με- 
ταλαμβάνει καὶ λέγει» ὅτι οὐ σύ βου ὀφείλεις κατηγορεῖν, ἀλλ᾽ 

, αΐ Φωκεῖς οἱ παϑόντες. 94. ἀντίπτωσίς ἐστιν ἀντὶ τοῦ περὶ 
τῶν ᾿Αϑήνῃσιν. Ροπ, (217. 1) παρῃφημένοι ἀντὶ τοῦ ὀφῃ- 
ρημένοι. ἡ δὲ σύνταξις πρὸς τὰ ἄνω" ὅτι διὰ τί Ζημοσϑένης 
μου κατηγορεῖ, Φωκέων δὲ οὐδείς. 

867. 4. (6) ἐν τοῖς ἄνω ἔλεγεν, ὅτι πάρεισιν ἐν ταῖς ᾿4ϑή- 
ναῖς (510) ἐπὶ τῷ συνηγορῆσαι μὲν τῷ Ζ4ημοσϑε (0) καὶ κα- 
ταμαρτυρῆσαι τοῦ Αἰσχίνου. 14. (57.) ἵνα σημαίνῃ τὸν κατὰ 
γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν πόλεμον. 328. (ρο.) ἰδίας] ἀντὶ τοῦ 
ἰδιωτικὰς, ὅ ὅτι οὐ δημόσια μόνον χρήματα ἀνάλωσαν τότε, ἀλλὰ 
καὶ εἰσφορὼὸς ἐποιήσαντο ἐκ τῶν ἰδίων οὐσιῶν. 

868. 16. (918. 1.) ψήφισμα Διοφάντου, οἷον τὸ ϑῦσαι 
τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ τοῦ διῶξαν Φίλιππον. 18. ψήφισμα Καλλι- 
σϑένους, οἷον τὸ σπευνγωγδεν᾽ ὑν ΟΦ ῶδ. ΒΚ ἐῶ. αὐτὰ τς ἀν, 

εὐεον, ϑηραζαία, εἰς τοὺς Φωκέας. 98. ϑαυμάσια] ἐπὶ κα- 
λοῦ τέϑεικε τὴν λέξιν. 

969..11. φανερῶς ἐνταῦϑα προκαλεῖται τὸ κεφάλαιον τὸ 
λεγόμενον χρῶμα, εἰ χαὶ διέσπαρται ἐν τῷ λόγῳ. 14. ἐκ πα- 
θαϑέσεωος λύει τὴν ἀντίϑεσιν πλείονα τὸν Φίλιτιπον λέγων τησά- 
“μένον ἀπὸ τῆς εἰρήνης. 98. ἡ μὲν ἡμετέρα] λέγει δὲ τὴν εἰρήνην. 

870. 16. διηγηματικῶς ἐνταῦϑα. 
871. 7. (219. 47.) εἰς ἑαυτὸν αἰνίττεται τῷ Φιλοκράτει. 

48. ἐκδεξάμενοι] οἱονεὶ διαδεξάμενον τοὺς περὶ τὸν ᾿Δριστόδημον 
εἰς τὸ φενακίσαι ὑμᾶς. 

972. 41) ἐπὶ πολλῷ} λείττει κακῷ (5ϊ1ο, νό]αῖε τόκῳ). 90. 
(990. 19.) λύσις τοῦ χώματος τοῦ περὶ (υἹἀοραιαν) τὰς ἐπαγ- 
γελίας. 94. (ρεπ.) ἰστέον, ὅτι ἐκλείπει ἡ πιϑανὴ ἀπολογία. 

878. 17. (221. 6.) ἕως ὧδε ἐπλήρωσε τὸν πρῶτον σεοχά.- 

σμὸν, καὶ ἄρχεται ἐντεῦϑεν τοῦ β. δείξας γὰρ ἐν τῷ ἃ, ὅτι 
᾿ἀπώλεσε Φωκέας, καὶ ἐλϑὼν ἕως τοῦ “χρώματος, ἐμπεσόντος ἀλ- 
λου ἕξητήματος, ὅτι διὰ δῶρα ταῦτα ἐποίησεν. (βαοίφπαθ: Ρἴαγα 
ποι ΒαΡοῖ 1) 26. ἡ σύνταξις. ἔστι δὲ τὸ νύημα 

παραγραφικὸν τοῦ β στοχασμοῦ. ἐκ γὰρ τῶν παραλελειμμένων 
αὐτῷ δαδανμρυν: ἐξ ὧν ἔδει. αὐτὸν ποιῆσαι καὶ οὐκ ἐπρίηφει, 

3574. 8. εἰσαγγελία ἐστὶ τὸ παορέγχευν εὐθύνας ὡς ὑπὲρ κα- 
ταλύσεως τοῦ δήμου. 45; ἀσφαλῶς εἶπεν ἰδίᾳ. ἠδίκηνται γὰρ 
κουνη πάντες οἵ ᾿Αϑηναῖοι νῦν παρ᾿ αὐτοῦ, οὐ μέντοι ἰδίῳ, 
ἀλλὰ γενικῶς. 27. τρὶς ἀντὶ τοῦ πολλάκις. ἔστι γὰρ ἀρτισμὸς, 
ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ τρὶς μάκαρες “Ζαναοί. 

875. 7. πρὸς τῷ μὴ σῶσαι Φωκέας καὶ Θεσπιὰς, ὡς ὑπέ- 
'ὄχετο, καὶ ἄλλα ἠδίκησε. προσεξηνδραπύδισε γὰρ τὸν ᾿Ορχομενὸν 
καὶ τὴν Κορώνειαν, ὅπερ πάλιν συνέφερε Θηβαίοις, ἐπειδὴ αὖ- 
ται ἦσαν αὐτῶν ἀφεστηκυῖαι. 256. ((225.. 91.) .ἐἐν ἤϑεν τοῦτο 
ἀναγνωστέον. εἰσβάλλει εἰς τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν. βυύ- 
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λεταν δὲ εἰπεῖν, ὅτι εἶ μὴ ἦν τὰ πράγματα καταμαρτυροῦντα 
αὐτοῦ βασάνους καὶ τὰ τοιαῦτα. (βαοίεπα5.) 

8576. 8. (224. Δῃΐορθμ.) ὃ ἅπερ, εἰλήφει ἀπὸ "Μακεδονίας ἀπὸ 
τοῦ Φιλίππου, ἀντικατήλλασσεν εἰς ̓ Ζττικὰ νομισμάτια, ἵνα ἔχοι 
ταῦτα ἀναλίσκειν εἰς αὐτὸς τὰς ̓Αϑήνας. 

577. 5. 995..8.) Ὁ μὲν] ἀντὶ τοῦ ἐγὼ Δημοσϑένης. Τὰ 
ὁ δὲ] εἷς τῶν πρέσβεων, τοὔνομα ᾿Ιατροκλῆς, οὐ παρῆν. 1014. 
τῷ δὲ] τῷ Φούνωνι λέγει. οὗτος γὰρ ἐποιήσατο χηδεστὴν ἕαυ- 
τῷ τὸν Φίλιππον, ἐκδοὺς ξαυτοῦ υἱὸν τῷ Φιλίππῳ. 11. ) 

ὅτι κἂν ὑμεῖς αὐτὸν ἐάσητε (510) τῆς τιμωρίας, αὐτὸς οὐκ ἀφί- 
σταται τῆς Φιλίππου φιλίας. 15. καὶ τίς μου] ἡ τῶν -ἐλέγ- 
χων ἀπαίτησις ἐνταῦϑα πάλιν. 

878. 8. ἀπύπριναι] δύο ,βήματα ἦν, τοῦ κατηγύρου καὶ 
τοῦ ἀπολογουμένου, καὶ τοῦ ἑνὸς λέγοντος ἐκαϑέξετο ὖ ἕτερος, 
ἕως οὐ εἴπῃ. τὸ δὲ ἀπόκριναν εἰπὼν οὐκ ἀπέδωκεν, ἀλλ᾽ εὐὖ- 
ϑὺς πρὸς ἄλλο ἐτράπη. λέγομεν, ὅτι πρὸς τὸ ἀνώτερον κῶλον 

α 
ἀπέδωκεν οἷον τῇ προνοίᾳ αὐτῇ τ φιλολρ (ϑε, ὑπὲρ τοῦ Φι- 
λοκράτους). .. διὰ ,Τίμαρχον λέγει, διότι κατηγόρησεν ἀνδρὸς 
γέροντος ὡς ἡταιρηκότος. 7. αἱρεῖς] ἀντὶ τοῦ νικᾷς. παροξυ- 
τόνος ἀναγνωστέον. [54 Τθιθπάτι, ΠΟΥΔΠ πηι παρ δ11- 
ῬΘΥΒΟΥΙρΡΒ1558 : γοτι5. ΘΠ} ΠΙΔΙτΙ5 ὀξυτόνως 5οϊυπμηπηοάο βουϊρβεγαῖ, 
ῬαΥῚ Ἰηοάο ἴπ ἰοχίο νϑίμϑ 1818 ἀράοναι αἴρεις, πον ΘΟ γοχΣ 
αἱρεῖς.] 10. (226. 89.) δοκεῖν] ἀντὶ τοῦ φαίνεσθαι. 14. 
(1) ὁ ὅτι τὸ αὖϑις οὐκ ἐπὶ δύο λέγεται μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλά- 
πες. σημαίνει γὰρ τὸ πάλιν. 18. καλαῖς καὶ μεγάλαις] κατ᾽ 
εἰρωνίαν. 18. τί διαφέρει ἐξωμοσία καὶ ,ὑπωμοσία. ἐξωμοσία 
μὲν γάρ ἐστιν ἡ παντελὴς ἄρνησις μεϑ᾽ ὅρκου; ὑπωμοσία δὲ ἡ 
ἕνορκος ἀναβολὴ, ὅταν ὀμνύῃ τις» ὅτι νῦν μὲν οὐ δύναμαι τόδε 
ποιῆσαι, ὕστερον δὲ αὐτὸ ποιήσω. διωμοσία δὲ ἡ γιγνομένη ἐν 
τοῖς δικαστηρίοις, ὅταν ὄμνυσι καὶ ὁ ὁ κατήγορος καὶ ὁ φεύγων. 
αὕτη δὲ καὶ ἀντωμοσία λέγεται. 96. (68. ) ὅτι τρεῖς ἐκκλησίαν τοῦ 
μηνὸς λχ: [1 ουρυθίου γίνονται ] ὡρισμέναι. ἡ δὲ σύγπλητος 
οὐχ ὡρισμένη. Ῥ6π, (66. οἷον τὸ κατασκάψαι Φωκέας. ὅρα δὲ, 
πῶς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐνταῦϑα, ὅτι καὶ τῆς τρίτης πρεσβείας πεμ- 
φϑείσης παρὰ τῶν ᾿Αϑηναίων ἔτι ἐσώζοντο οἵ Φωκεῖς. 

.379. 9. (ρομ.) ρει} ἀντὶ τοῦ ἐλάμβανε καὶ ἐχειροῦτο. ἔστι 
δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ; αἷρῶ ῥήματος περισπωμένου. 49. (997. -8ὺ 
τί λέγεις] ἀποστροφὴ πρὸς αὐτὸν ὡς ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων. 14. 
(4: ἔδεν δὲ μένειν] τοῦτο ὡς ἀπὸ “ημοσϑένους. τὸ δὲ πῶς 
οὖν κατ᾽ ἐρώτησιν. 22. (12). ἐκαλησιάξουσιν] δηλονότι σπο- 
πούντων αὐτῶν ἢ περὶ τοῦ νεωρίου ἢ περὶ ἄλλου τινός. παρα- 
τήρησαι δὲ ἐκ τούτου, ὅτι, ὡς ἤδη ἔγνωμεν, οὐ μόνον. ἐν 
Πυανὶ ἐκκλησίαξον, ἀλλὰ πολλάκις ἐν Πειραιεῖ καὶ ἐν ἄλλοις : 
τύποις. καὶ λοιπὸν, ὅπου συνήγοντο ; ἐκκλησία. ἐκαλεῖτο, οὐχ 

, 

ὅτ, οἱ τόποι ἐκαλοῦντο ἐκκλησίαι, ἀλλὰ μόνον ὅτε συνήγετο ὁ 
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δῆμος, παρὰ τὸ αὐτὸν ἐκεῖσε ἐκκλησιάσαι. ἡ δὲ Πνὺξ ἐκαλεῖτο 
διὰ τὸ ἀεὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκεῖ τὸν δῆμον ἐκολησιάξειν. 

880. 6. ἤρετο (οἷο εδι ἴῃ. τοχί9}} ἀντὶ τοῦ ἠρέϑη καὶ ἐχει- 
ροτονήϑη ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. σγῆμα [ἀπ χρῶμα, ΠΔΠ1 
ΠΗ Ροίεγαΐ ἀϊβοονπι, τία Ἰοοιι5 ἐγαΐ ΟὈΠΙ οταία5] δὲ λύει ἐνταῦϑα. 

ἔμελλε γὰρ λέγειν ὃ Αἰσχίνης, ὅτι δᾷον ἔσχηκεν, ὕστερον δὲ 
νοῦτο ἐπρέσβευσα χειροτονηϑεὶς ἐξ ἀρχῆς ἐν τῇ τρίτῃ πρεσβείᾳ. 
λύει οὖν τοῦτο ὃ ῥήτωρ λέγων, ὅτι ἢ ἦν ἄλλος ἀντ᾽ αὐτοῦ Ζειρο- 
τονηϑεὶς, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 9. ἰστέον, ὅτι ἐνταῦϑα ἐνέπεσεν 
ἡ πιϑανὴ ἀπολογία. ἔμελλε γὰρ λέγειν ὁ «Ἵἰσχίνης ̓  ὅτι καίτοι, 
εἰ συνήδειν. ἐμαυτῷ τὴν προδοσίαν, οὐκ ἐβάδιξον τότε πρὸς 
Φίλιππον, ἵνα μὴ ένωμαι κατάδηλος. λύει οὖν ὁ ϑήτωρ λέγων, 
ὅτι ἡ δωροδοκία οὐκ ἀφῆκεν ἰδεῖν τὸ δέον, ἀλλ᾽ «ἔκφρονα κατέ- 
στῆσε τοῦ γινώσκειν, δ τι ποιεῖς. τρϊά. (88.) ὅπερ ἔλεγεν ἐν 
τῇ ἀρχῇ, ὅτι οὕτως αὐτὸν ἐμίσουν οἵ Θηβαῖοι, ὅτι (5]ο) καὶ 
χρήματω κατ᾽ αὐτοῦ ἐπεκήρυξαν. 14. ἅπαντα ταῦτα (510)} τὸ 
προφασίζεσϑαι ἀῤῥωστεῖν καὶ τὰ ἐφεξῆς. 20. (48.) ἔϑος ἦν 
κατὰ τὰ πάτρια πέμπειν τῷ ᾿Απόλλωνι ἐν τῷ ἀγῶνι, τῶν Πυπίων 
τοὺς ϑεωροὺς καὶ τοὺς ϑεσμοϑέτας, ἵνα μεῖξον ἢ τὸ ἀξίωμα 

τῆς ϑυσίας. Ρ6ῃ, (298. 1.) καὶ φιλοτησίας προὔπινεν ἅπερ 
φιλεῖ γίγνεσϑαν ἐν τοῖς συμποσίοις, τὸ ,δεξιοῦσϑαι ἀλλήλους τοῖς 
ποτηρίοις, πολλάκις καὶ αὐτὰ τὰ ποτήρια χαρίξζεσϑαι τὸν βασι- 
λέα οἷς, προπίνει χρυσὰ ὄντα. τοῦτο γὰρ ἣν τὸ προπίνειν. ταῦτα 
πάλιν ὡς “ἐγκλήματα. καὶ σημεῖα προδοσίας πεποίηται. 

5381. 7. (9.) τὸ ψήφισμα] ὅπερ τις ἐψηφίσατο τῶν πολι- 
τῶν, ὅτε ἐξωμόσατο «Αἰσχίνης ἀῤδωστεῖν. 9. τοὺς μάρτυρας 
οἷον τοὺς συμπφεσβευτὰς τοῦ Αἰσχίνου τὴν τρίτην πρεσβείαν. 
18. τοῖς συμμάχοις] φησὶ τῶν Φωκέων, ἵνα ,αἰνίξηταν εἰς ᾿4ϑη- 
ναίους. 27. τοῦτο εἶπε προλαβὼν, ὅτι οὐκ ἔπεμψαν ἐν τοῖς 
"Πυϑίοις οὔτε τοὺς ϑεωροὺς οὔτε τοὺς ϑεσμοϑέτας. 

ϑδῶ. 10. ὃς ἐκ πολέμου ποιούμενος εἰρήνην (5810}} εἰ γὰρ, 
φησὶ, καὶ ὃ Φίλιππος ἡμᾶς ἠδίκει, ἀλλ᾽ οὖν γε εἶχέν τινὰ 
συγγνώμην, καϑ᾽ ὃ πολέμιος ἥν. 185. (52.) τάχα τοίνυν] ἀντί- 
ϑεσις ἐπιλυγική. “χρησίμως δὲ ταύτην ἔπλαδεν ὁ ϑήτωρ, ἵνα 
δείξῃ Φίλιππον μέγαν διὰ τοῦ λέγειν, ὅτι μέλλομεν αὐτὸν κινῆς- 
σαι πρὸς ὀργὴν, ἐὰν τὸν φίλον αὐτοῦ τιμωρηϑησύμεϑα (510), 
ἵνα διὰ τούτου κινήσῃ τοὺς δικαστὰς προς τὸ αἱρεῖσϑαι μᾶλ- 
λον τιμωρήσασϑαι τὸν Αἰσχίνην. 20. ἀναλώσας] τοῖς περὶ 
᾿Αρφιστοδημον. 

888. 4. (229. 11.) ἀντεῖπεν] ὡς ων ψευδομένου ἐφ᾽ 
οἷς τε [510.Ψ ἴον. νο αὶ τότε.] εἶπον. 6. (1Ρ.) ἀσυνϑετώ- 
τατον (510}} ἀπὸ τοῦ τὰ συντεϑειμένα εὐτάκτως κεῖσϑαιι 14. 
τοὺς 'περὶ τὸν Αἰσχίνην ὁ Φίλιππος. τῷ βασιλεῖ ὁὲ λέγεν τῷ 
᾿Αρταξέρξῃ, πρὸν ὃν ἀνῆλθεν ὃ Τιμαγόρας καὶ ὁ “έων πρεσ- 
βευταὶ, ὡς ἔγνωμεν. 

884. 1. ἀντιπίπτον λύει, ἵνα μή τις εἴπῃ, καὶ διὰ τί μὴ 
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καὶ ἐπὶ τῶν Θηβαίων τὸ ὅμοιον ἐποίησε καὶ εἴ ἕλετο μᾶλλον τοὺς 
πρεσβευτὰς αὐτῶν μᾶλλον ϑεραπεύειν ἤπερ τὴν πᾶσαν πόλιν. 
16. Φίλων ὄνομα κύριον. 20. φίλον καὶ ξένοι] ἐκ παραλλή- 
λου τὸ αὐτό. 

885. ὅ. ᾿Ορχομενὸς ὀξυτόνως, ὡς Θεσπιαί. 15. ταῦτά 
ἐστιν, ἃ λέγει ὁ Αἰσχίνης κακοήϑη ἀντίϑετα εἶναι ἐν τῷ ἰδίῳ 
λόγῳ. ἈΠ. τὸ μὴ μετέχειν τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἄλλους τῆς εἰρή- 
νης. τὸ δὲ πολλὰ ἔτι τὸ μέχοι τῶν ἐκγόνων εἶναι τὴν εἰρήνην. Ι 

8586. 7. τριάκοντα μνᾶς] τὸ ἥμισυ οὐ ἐχαρίσατο τῷ Φιλο- 
κράτει. 109. ἀντίϑεσις μεταστατιπκή. 

887. 11. ᾿Ηδυλείς] ῦρος Φωκίδος. 412. ,"ακῶν Μιὰς] ἡ 
παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ δεινότατα πασχόντων ἀπὸ τῶν ἐν ᾿Ιλίῳ 
συμφορῶν. φησὶ δὲ ὁ Γενέϑλιος, ὅτι ἐνήλλακται ἡ πτῶσις" ἔδει 
γὰρ εἰπεῖν. ᾿Ιλιάδος καπά. υ1ϊ. ἀπήρκεσαν] ἀντὶ τοῦ ἀπέπλευσαν, 
ἀπὸ τοῦ ἀπᾶραι. 

888. 4. τὰ ϑαυμάσια] κατ᾽ εἰρωνίαν. 
889. 12. ἐκκλησία] ἐκ τῶν γ ἐκκλησιῶν λέγειν τῶν ὡρισμέ- 

νων, ὡς ἤδη ἐκείνων προαναλωϑεισῶν τῶν 7. 
890. 1. Πέλλῃ] ἰ ἰστέον, ὅτι Πέλλη ἐχλήϑη διὰ τὸ ὑπὸ βοὺς 

εὑρῆσϑαι τὴν προσηγορίαν πέλλης τὸ χρῶμα, ὁ ἐστι τεφρῶδες 
κατὰ τὴν Μακεδόνων φωνὴν, ἤ παρὰ τοὺς πέλλωά τοὺς λίϑους 

κατὰ Μακεδόνων φωνήν. δ. ϑρυλοῦντος (5190)] ἠρέμα αὐτοῖς 
λέγοντος. 

8398. 17. εὕρηταν τὸ διακωδων. . . . . - - - εὐτον νι δπΙρα- 
Δαϊδι ὥὐρς ἄρβωςξ λακὰς διὰ κώδωνος, εἰ καϑεύδουσιν. 92. εὐή- 
ϑῶως οὐ λέγειν μωρῶς, ἀλλ᾽ ,ἀκακούργως. 

894. 2. τὸ διεκρούσατο ἀντὶ τοῦ ὑπερέϑετο. 94. (287. 96.) 
ἀφῆκα λέγει Διηραΐαϊα, « «ον νον νον ες . δωρεᾶν, γίνου ἐχα- 
ρίσατο τοῖς αἰχμαλώτοις. 

8595. 5. (40) ἀντιπίπτον λύει, ἵνα μή τις εἴπῃ" ἀν ἠδύ- 
γου (0) καὶ ἐν τῇ β. πρεσβείᾳ ἐξομύσασϑαι, ὥστε : μὴ, ἀπελϑεῖν 
μετὰ τῶν πρέσβεων » ἀλλὰ ἰδίᾳ. ἐπάγει οὖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦν μοι 
ἀσφαλὲς τὸ ἰδίᾳ ἀπελϑεῖν καὶ πλανᾶάσϑαν ἐκεῖσε μὴ ἔχοντι τὸ 
ἀσφαλὲς τὸ ἀπὸ τῶν πρέσβεων. Ω, (μ) τί ἐστιν ἐξώλης καὶ 
προώλης; ἐξώλης ἐ ἐστὶν ὁ ἀπολούμενος ἐκ τῆς πατρίδος» προώλης 
ὁ πρὸ τῆς εἱμαρμένης τελευτῶν. 24. παράλληλα] ἀντὶ τοῦ 
παρατιϑέμενα καὶ συγκρινόμενα. 

896. 92. ὡς σχετλιάζων λέγει διὰ τὸ τοὺς πρέσβεις ἐξομό- 
σασϑαι μὴ εἰδέναι. 926. ,ἀνακεφαλαίωσις μερική. 

897. 21. (289. 89.) ὅτι οὐκ ἔστι συγκατασκευαζόμενον . .. 
στοχασμοῦ, ἀλλὰ ἐμπίπτει ἀπηραΐαία ΤΟ ἐν τς ἐστι 
συγπατασχευαζόμενον διὰ τὸ ὥσπερ β ἐγκλήματα εἶναι τὰ περὶ 
Θράκην καὶ τὰ κατὰ Φωκέας, ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἀπὸ 
ἑνὸς ῥήματος δεῖ χαφακτηρίζειν πᾶσαν τὴν στάσιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν πλειόνων. εἰ γὰρ ἦν συγκατασκευαζόμενον » διὰ τί μὴ 
ἔταξε τὰ κατὼ Θράκην μήτε ἐν τῇ διηγήσει, μήτε ἐν τοῖς ἀγῶσι; 
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λέγομεν ὅτι εἷς σημεῖον μόνον τῆς προδοσίας λέγει τὰ κατὰ 
Θράκην, ὥσπερ καὶ ἄλλων σημείων ἐμνήσϑη. 

898. 15. ἀντίϑεσις ἀναληπτικὴ, ἥντινα λύεν ὁ ῥήτωρ μετα- 
ληπτικῶς. τοῦ γὰρ «Αἰσχίνου λέγοντος, ὅτι ἐξῆν μοι συμβου- 
λεύειν, ἅπερ ἐνόμιξον εἶναι συμφέροντα, λύ: τ, ὁ ῥήτωρ" ἀλλ᾽ 
ἐξῆν σοι, φησὶ, λέγειν ἐν ἄλλοις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν οἷς ἔβλαπτες τὴν 
πόλιν δῶρα δεξάμενος. 

899. 95. ἀντίϑεσις ἀπὸ τοῦ συμφέροντος. 
401. 192. διηγηματικὸν χωρίον. 17. ἐπαγγέλλεται] ἀντὲ 

τοῦ αἰτεῖ. 36. ξένος ὁ φίλος ὦν τινος ἀπ᾿ ἄλλης πόλεως, ὃ 
φίλος δὲ ἀπὸ αὐτῆς τῆς πόλεως. (δς.) 

402. γεη. κάλει) βέλτιον παροξύνειν, ἵ ἵνα ἡ προστακτικόν. 
ἈΠ. (248. 48.) δυτῆρα οἷον μάστιγα. κυρίως δὲ λέγεται ϑυτὴρ. 
ὃ χαλινὸς ἀπὸ τοῦ δύεσϑαι καὶ ἕλκεσϑαι εἰς τὰ πάντα παρὰ 
τῶν ἡνιύχων. αὐέρυσαν μὲν πρῶτα. 

408. 1. ἰστέον, ὃ ὅτι ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ἀνέστησαν οἵ δικα- 
σταὶ, καὶ εἴασαν τὸν δήτορα λέγοντα, τοῦ Εὐβούλου συμπράτ- 
τοντὸς τῷ Αἰσχίνῃ, μισοῦντος δὲ τὸν ῥήτορα εἰπόντος αὐτοῖς " 
τοιούτων αἰσχρῶν ἀνέχεσϑε λέγοντος τοῦ ῥήτορος. 4. τὸ συνέ- 
δοιον τῶν ᾿ἀφκάδων μυρίων ὑπῆρχεν ἀνδρῶν. 22. ἐν χορηγίοις 
ἀλλοτρίοις] πρὸς ἑαυτὸν ἀντιδιαστέλλει τοῦτο, ὅτι αὐτὸς μὲν ἐκ 
τῶν ἰδίων ἐχορήγησεν, Αἰσχίνης δὲ ἐν ἀλλοτρίοις ἐν τῷ μισϑοῦ- 
σϑαι τραγῳδῶν. 

404. 11. (944. 66.) ἕως ὧδε ἐπλήρωσε τὸ περὶ πατηγο- 
ρίας τοῦ Φιλίππου. ἐντεῦϑεν δὲ “καὶ βούλεται ὑπὲρ ξαυτοῦ 
ἀπολογήσασϑαι εἰς ἃ αὐτοῦ κατηγύρησεν. «Αἰσχίνης. καλῶς δὲ 
ἐποίησεν , μὰ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις ἔταξε ταῦτα, καὶ οὐκ ἐν τοῖς 
ἀγῶσιν. ἡ γὰρ ἂν ἐδόκει ἑαυτοῦ κατηγορεῖν. 

406. 9. β΄ μοὶ ῬΥΪπη8. γουϑὰ5 εδὲ αἰπραίαία, ϑαρογδιμξ 
ἄμ παρὸ: τὸ δοῦναι εὐϑύνας. ἀρχὴ γὰρ ἦν καὶ αὕτη ἡ 
τῶν λογιστῶν. Ῥομ, ὅτι ἐμοῦ βουλομένου δοῦναι εὐϑύνας ἐκεῖ- 
γος οὐ συνεχώρει. 

407. 19. καϑ᾽ ὑπόϑεσιν τὸ σχῆμα. 
411. 4. ἐκλελῦσϑαι] οἷον ὑπὸ τροφῆς (510) χαῦνοι γεγενή- 

ἱένοι. κατὰ κοινοῦ γὰρ τὸ δέδοικα. τὸ δὲ, παντάπασιν γὰρ, 
ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, ἐκλελῦσϑαι, ἐπεξηγεῖται, τί ἐστιν ἀναπεπτω- 
κότες. 18. ἵνα μὴ διαβληϑῇ πρὸς Φίλιππον. 206. ̓ ἐκλήϑησαν 
ἀλιτήριοι ἐξ ἀρχῆς οἱ κλέπται καὶ ἄδικον ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας 
ἀπὸ λιμοῦ γεγενῆσϑαι. παρὰ τοῖς ᾿Δ4ϑηναίοις καὶ ἁρπάζειν τινὰς 
τὰ ἄλευρα. (510.) 
νος 419. 17. ὥς τινος Ἕλληνος ἐρωτῶντος, ἄλλου δὲ ἀποκρι- 
νομένου. 
- 418. 12. οὐκέτι ἀπὸ τοῦ ἄλλου προσώπου τ΄ πλάσε (810), 
ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ τοῦ δήτορος. 

414. Βθο ἐκβολὴ συνηγόρων. Δι) ρυϊαΐα, 
Α16. 4. ἀλάβαστρα λέγεται... .....«.«ν ϑήκη δὲ τὸ 
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γλωσσύκομεν αὐτοὺς τοὺς βίκους. τούτων οὖν αὐτὸν λέγει γενέ. 
σϑαι γραφέα. 1514, ὅ τι τὸ σὲ μὲν οὐ “πρὸς τὸν ᾿Δφόβητον ἀπήν- 
τηῆσεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν Φιλοχάρην, ὑπογραμματέας δὲ τὸν ᾿4φό- 
βητον καὶ «Ἵἰσχίνην. 928. εἰ μὴ, φησὶν, ἀδικεῖ ἡμᾶς, κἀγὼ, 
φησὶ, σώζειν αὐτὸν λέγω. 

416. 95. ἰστέον. ὅτι τῷ μὲν κατηγύρῳ. ἔξεστι κατηγορεῖν 
ὃ βούλεται, τῷ δὲ ἀπολογουμένῳ μόνον τῶν κατηγορηϑέντων 
ποιεῖσϑαι τὴν λύσιν. 

417. 26. παρώδησε τὸ ἰαμβιον (60) ἐπ τοῦ ὁμοίου. εἶ 
γὰρ ὁ φαύλοις συνὼν φαῦλος, οὐκοῦν καὶ ὃ δωροδόκοις συνὼν 
δωροδύκος. 

440.042: ἐῤῥῶσϑαι ἢ ἀντὶ τοῦ οἰμώξειν. τῶν διαφορου- 
μένων γὰρ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ καλοῦ λέγεται. 18. (258. 90.) τε- 
λοῦσα] τινὲς ἐνόμισαν μίαν λέξιν εἶναν [501]. ἐπὶ εἰ τελοῦσα], 
οὐκ ἐστὶ δὲ, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ ἀιηραζαία 
ἐν πον ον τὸ ταύτης, καὶ τὸ τελοῦσα καϑ'᾽ ἑαυτὸ, ἵνα ἤἦ ἐπὶ 
ταύτης τελοῦσα. ἤδη δὲ ἔγνωμεν : ὅτι ἐπωδὸς ἦν ἡ μήτηρ αὐ- 
τοῦ κατὰ τὸν τοῦ 4ημοσϑένους λόγον, καὶ καϑαίρουσα τοὺς 
μέλλοντας μυεῖσϑαι. 5 Σ (66.) οὕτως ἐκαλεῖτο ἥρως ἰατρύς 
τις παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις. ἐκλήϑη δὲ “ρως διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ 
σώματος. τὸ δὲ κύριον ὄνομα αὐτοῦ ᾿Δριστόμαχος. 96. (11. 
ἡ ϑόλος τόπος ἐστὶν, ἔνϑα ἐσιτοδοτοῦντο ἀπὸ τοῦ δημοσίου 
γραμματεῖς οἵ χειροτονηϑέντες ἀπὸ τῆς πόλεως. ἐκλήϑη δὲ ϑό- 
λος διὰ τὸ ϑολοειδὲς καὶ στογγύλον εἶναι τὸ σχῆμα. αἱϊ. ἐνέ- 
μεῖνε τῇ τροπῇ τοῦ πλοίου. 

420. 22. (254. 16.) Ἵομεν εἰς Σαλαμῖνα, μαχησόμενοι περὶ 
γήσου “Ἱμερτῆς. χαλεπὸν αἶσχος ἀπωσάμενοι. ἀμφισβητούντων δὲ 
“Μεγαρέων καὶ ᾿᾿ϑηναίων περὶ Σαλαμῖνος, ὁ Σόλων ἐκ τῶν Ομη- 
ρικῶν ἐπῶν τὴν ἀπόδειξεν ἐποιήσατο στίχον παρενϑεὶς πεπλα- 
σμένον" «ἴας δ᾽ ἐκ “Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας. καὶ προῦσ- 
έϑηπε τόνδε τὸν στίχον " Στῆσε δ᾽ ἄγων, ἵν᾽ ᾿᾿ϑηναίων ἵσταντο 
φάλαγγες. τοῦτον πλάσας τὸν στίχον ἐνίκησεν ἐν τῇ δίκῃ τοὺς 
Μεγαρέας. ἔδειξε γὰρ, ὅτι ᾿᾿ϑηναίων ἦν ἡ Σαλαμὶς ἐκ παλαιοῦ. 

421. 95. 1) 15 1οἾ απ ῬΥΙΠγ δὲ ἰθυἐ ΡΥῸ 8ΒΟΒΌ 0 ογαπὲ 

ἵπ ΒΌΠΙΠΙα ΟΥ̓ 5ουρία: χΠ4πιὰ Ρ]ᾶπ6 ἀρεχαπέ, οἱ ἴπ ἱεχίο, εἔ 
1) ΠΠΔΥΘΊΠΘ, 

428. 17. τὸν Τίμαρχον λέγει» 
424. 11. ὑποκορίξεσϑαί ἐστι κυρίως τὸ τοῖς παισὶν δπι- 

Ῥυϊαΐα 
"Ὁ ὔγλ στον λέγειν τινὰ ὀνόματα, οἷον ὡς Διόνυςός ἐστιν ὡς 
βασιλεὺς, καὶ τὰ τοιαῦτα. καταχρηστικῶς δὲ τὸ εὐφήμοις ὀνό- 
μασὺυν κλέπτειν τὴν ἀτοπίαν. 
διηρταία βαμξ πᾶθο, πὶ ΘΟ]]ΠδΙ Ροΐοϑξ ὃχ 1 ἢ 118 ᾿πονάσαπι 
«8 Το 8 5. ῬαγΠΡαΒ : : πρὸς ψυχαγωγίαν καὶ ἀπάτην. 
19. χοινὸν γὰρ ἀξίωμα ἡ ἐλευϑερία τῶν “Ἑλλήνων. 

480. 26. οὗτοι δέ γε] ὡς παρ᾽ «Αἰσχίνου τοῦτο λαμβάνει. 

«απὸ. σλεδελακιδνυα μαι κίε οὗκι ὐτωλνε οαῶβι ἢ.  , 5 
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451. 256. (260. 10.) ἐφ᾽ οἷς φαρμάκοις καὶ ἄλλη ἱέρεια 
τέϑνηκε. , λέγει δὲ τὴν Νίνον λεγομένην, κατηγόρησε ταύτης Με- 
νεκλῆς ὡς φίλτρα ποιούσης τοῖς νέοις. 

488. 19. πηδεστὰς ἐνταῦϑα καλεῖ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς γύυναι- 
κὸς αὐτοῦ. 22. τὸ ἀναίσχυντον αὐτοῦ βουλόμενος. δεῖξαι 1 τοῦτο 
εἶπεν. οἷον γὰρ ἐν ταῖς ἑορταῖς τότε βουλόμενοι σκώπτειν τινὰς, 
ἐφόρουν προσωπεῖα» ἵνα μὴ αἰσχύνωνται. ἡ ἰστέον, ὅτι οἵ νεώ- 
τεροι λέγουσιν αὐτὸ προσωπεῖον, ἐν δὲ τοῖς ᾿ἀρχαιοτέροις βιβλίοις 
εὐρίσπεται τὸ πρόσωπον. 24, ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἐναντίων. 
φησὶν οὖν, ὅτι ἐναντία ταῦτα ἐγίνετο. πορνείας κατηγορεῖ ὃ 
«Ἵἰσχίνης πᾶσαν αὐτὸς τὴν ἑστίαν ἔχων πόρνων. τὸ ἐῤῥύησαν. 
περὶ ποταμῶν λέγων ἐνέμεινε τῇ τροπῇ- 

484. 14. κατὰ κοινοῦ τὸ φοβεῖ με. εἰς Εὔβουλον δὲ ἀπο- 
τείνεται, ὡς ἐπάγει. 94, ἀντὶ τοῦ εἰς δέος καταστήσας, ὡς 
ἀπὸ ϑέματος τοῦ δεδείξω (5ἰο). 

485. υ]{, σύστημα ἦν τὸ τῶν τ οἷ τὰ κοινὰ διοικοῦντες, 
ὥσπερ ἐν ᾿Αρκάσιν οἵ μύριοι. 

486. 8. εἰς τὸν Εὔβουλον πάλιν αἰνίττεται. μὴ ποὺς χάριν, 
φησὶ, τοῦ Εὐβούλου σωξέσϑω ὁ Αἰσχίνης, μηδ᾽ ἀπολλύσϑω. 
14. ὁ Καλλίστρατος τῶν πάνυ «δεινῶν ἦν ῥητόρων, ὃς καὶ ἐφυ- 
γαδεύϑη διὰ τὴν δεινύτητα, οὗ καὶ ἀκούσας ὁ ῥήτωρ ἐπεθύμησε 
καὶ μετελϑεῖν τὴν τέχνην. ᾿Ρ1ά, πολλάκις καὶ περὶ ̓ Αριστοφῶν- 
τος εἴπομεν, ὅτι ιοὑτὸς ἐστιν ὃ τὰς τὸ (610) γφαφὰς διαφυγών. 
24. ἰστέον, ὅτι ἡ μὲν Πυϑία ἔφησεν ἀμφιβόλως, ὡς δεῖ φυλάτ- 
τεσϑαι τοὺς ἡγεμύνας, ὅπερ δυνατὸν ἁρμόσαι χαὶ κατὰ τῶν 
δημαγωγῶν καὶ κατὰ τῶν στρατηγῶν καὶ κατὰ τῶν ῥητόρων. 

487. 91. προεστηκότα ] τινὲς λέγουσι περὶ τοῦ «Αἰσχίνου. 
βέλτιον δὲ λαβεῖν αὐτὸ περὶ Εὐβούλου. 

488. 4. οὐ μὴν} ἀνακεφαλαίωσιν ποιεῖται τῶν προειρημέ- 
νῶν ἐν τῇ καταστάσει πάντων. 18. συσκευάξεσϑαι] ἀντὶ τοῦ 
ἐπιβουλεύεσϑαι. 16. οἵ δύο ἔγραψαν, ἀλλ᾽ ἑκάτερος αὐτῶν 
προτρεπόμενος τοὺς ᾿ἀϑηναίους πρὸς ἀρετὴν καὶ ἐλευϑερίαν. ὃ 
μὲν γὰρ Μιλτιάδης, ὅτε ἐπῆλθον οἵ Πέρσαι, ἔγραψεν, ὥστε εὐ- 
ϑὺς ἀπαντῆσαι τοῖς πολεμίοις " Θεμιστοκλῆς δὲ, καταλιπεῖν ἐρή- 
μὴν τὴν πόλιν, καὶ εἰς τὰς τριήρεις μεταβιβασϑῆναι, ὅτε τὰ 
ἐν Σαλαμῖνι καὶ ἐπ᾿ ᾿“οτεμισίῳ. 18. (264. 48.) Ἄγραυλος καὶ 
Ἔρση καὶ Πάνδροσος ᾿ϑυγατέρες Κέκροπος, φησὶν ὃ Φιλύχορος. 
λέγουσι δὲ, ὅτι πολέμου συμβάντος παρ ᾿Αϑηναίοις, ὅτε ὁ Εὐμολ- 
πος ἐστράτευσε κατὰ ᾿Ερεχϑέως, καὶ μηκυνομένου τούτου ἔχφησεν ὃ ο 
᾿᾿πόλλων ἀπαλλαγήσεσθαι, ἐάν τις ἀνέλῃ ξαυτὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως. 
ἡ τοίνυν .γ αὔλος ἑκοῦσα αὑτὴν ἐξέδωκεν εἰς ϑάνατον᾽ ἔῤῥιψε 
γὰρ ἑαυτὴν ἀπὸ τοῦ τείχους. εἶτα ἀπαλλαγέντος τοῦ πολέμου, 
ἱερὸν ὑπὲρ τούτου ἐστήσαντο αὐτῇ περὶ τὰ προπύλαια τῆς πό- 
λεως, καὶ ἐκεῖσε ὥμνυον οἱ ἔφηβοι μέλλοντες ἐξιέναι εἰς πό- 
λεμον. 

489. 8. οὗτος ᾿άἀτρεστίδας προδότης ἦν ̓ Δρηάσιν.,. 
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440. 16. ἐντεῦϑεν ἡ τοῦ ἐλέου. ἐκβολή. 
440. 14. ϑοιμάτιον] τὸν τρίβωνα φησί. - 
448. 17. καλῶς προσέϑηπε τὸ σὺν, ἀντὶ τοῦ σὺν αὐτοῖς 

σορϑεῖν. 

446. 5. τὰ πάτρια ἔϑη λέγει, οἷς ἐκέχρηντο οἵ πατέρες. 
1. ᾿Αμφικτύονας τοὺς Φωκέας λέγει. 12. ἡ πόλις τῶν ΄4ϑη- 
ναίων: εἰ γὰρ καὶ οἵ Φωκεῖς εἶχον ταύτην, ἀλλ᾽ οὖν γε κατὰ 
τιμὴν παρεχώρουν τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὡς μείζοσιν. 18. αἰνίγματα 
γάρ ἐστι τὰ διὰ τῶν ἐναντίων δηλούμενα. 

447. 17. πάλιν ἡ ἀντίϑεσις αὕτη μεταστατικπὴ ἐπὶ τοὺς. 
στρατηγούς. 

449. 18. ἀντὶ τοῦ τὸν Θυέστην τὸ δρᾶμα. 

ΑὉ ΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ΙΝ ΤΙΝΟΟΒΑΤΕΝ. 

700. 1. ἡ ὑπόϑεσις τοῦ λόγου αὕτη. Μαύσωλος, τῆς Κα- ᾿ 
ρίας σατράπης, ὑπήκοος ὧν τοῦ ῦ βασιλέως τῶν Περσῶν, βουλόμενος 
αὐτὸν πρὸς πλείονα »ὔνοιαν ἑλκύσαι, ἐπεχείρησε παταδουλώσα- 
σϑαι αὐτῷ τὰς γ ταύτας νήσους, Χίον καὶ Ῥόδον καὶ Κῶν. εἶτα͵ 

μαϑόντες. οἵ ̓ Αϑηναῖοι ἔπεμψαν -τρέσβεις ἐγκαλοῦντες αὐτῷ. ἦσαν 
δὲ οἵ πεμῳ ϑέντες ᾿Ανδροτίων, Γλαυκέτης, ἹΜελάνωπος. οὗτον σε- 
ριτυζόντες ἐν τῷ πλῷ ΪΝαυκρατικῷ πλοίῳ ἥρπασαν τὰ χρήματα. 
ἸΡ1α. μὲν] ἐπειδὴ τὰ προοίμια χαίρουσιν ἀεὶ τοῖς συνδέσμοις, 
τὸ ἐναντίον δὲ οἵ ἐπίλογοι, διὰ τοῦτο προσέϑηκε τὸν μὲν. ἕνε- 
κα μόνης προοιμιαπῆς ἐννοίας. περιττοῦ δὲ ὄντος τούτου, ἄλ- 
λον τάξαι σύνδεσμον περιττὸν ἦν. 8: (441. .18.) οἱ μὲν ἄλλοι. 
πᾶν τὲς οἵὗ φεύγοντες αἰτιῶνται τὸν κατήγορον ὡς αἴτιον ὄντα τοῦ 
ἀγῶνος. τοῦ μὲν ἀγῶνος τοῦ παρόντος οὐκ ἔστιν αἴτιος ὃ πα- 
τήγοφος, ἀλλ᾽ ὁ φεύγων. 4. (82.) χρημάτων γὰρ] ἡ ἡ κατασκευὴ 
τοῦ προοιμίου. ἐξ αὐτοῦ δὲ νοεῖται καὶ τὸ συμπέρασμα ἐν τῇ 
ἐπαγωγῇ... 9. (89.) τὸ τάχα ἀντὶ τοῦ ταχέως. 14. τὸ σχῆμα 
ἐξ ἀναιρέσεως καὶ καταϑέσεως. ΘΑ. ὅᾷον ἀντὶ τοῦ ἀσφαλές. 

491:.1.. (6) φησὶ γὰρ, ὅτι, ἐὰν ἡττηϑῶ ὡς συκοφάντης, 
παρέ ἔχω τὰς χιλίας. ὁ δὲ Τιμοκράτης, εἰ καὶ ἐζημιώϑη, οὐ πάνυ 
τι ἐφρόντιζεν, εὐπορῶν δοῦναι ἐξ ὧν ἔλαβε παρὰ τῶν περὶ τὸν 
᾿ἀνδροτίωνα ὑπὲρ ὧν λέγει. ὁ δὲ Διόδωρος, ἐὰν ἡττηϑῇ, οὐκ 
ἕχει τὴν αόλιν παρέχουσαν ὑπὲρ αὐτοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ αὐτος ποι- 
εἰται τὸν "λόγον. 2. (68.) τὸ εἰώϑασι μὲν οὖν β προοίμιον. 
τὸ δὲ, εἴπερ τοῦτο τινὶ, τοῦτο εἰς τὸν ᾿Ισοπράτην αἰνέττεται, 
ἐπειδὴ κἀκεῖνος οὕτως ἐλογίσατο ἐν τῷ προοιμίῳ τῷ περὶ τῆς εἰ- 
θήνης, εἶτα ἐπειδιὴ διδάσκαλος ἦν αὐτοῦ, προσέϑηκεν, ὅτι προῦ- 
ηἠκόντως εἴρηταν ἐκείνῳ. 9. (67. ): πατασκευὴ τοῦ προοιμίου. 
κατασκευάζει γὰρ, πῶς σπουδῆς. ἄξιά ἐστι. τὰ παρ᾽ αὐτοῦ νῦν 
λεγόμενα, καὶ δεὶ προσέχειν αὐτῷ τοὺς δικάστάς.. 11: (ρ6μ.) 
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αἰτιώτερον καλῶς τὸ συγκριτικόν, εἰσὶ γὰρ καὶ ἄλλαι β αἰτία: 
τοῦ τὴν δημοκρατίαν καὶ ἐλευϑερίαν φυλάττεσϑαι » οἷον τὸ κα- 
λῶς βουλεύεσϑαι, τὸ προκινδυνεύειν τῆς «πατρίδος; συλέον δὲ 
τούτων οἱ νόμον σωζόμενοι. 18. (11.) ὡς Π συντόμῳ. 98. 
(442. 88.) παραδιήγησις. παραδιηγεῖταν γὰρ, διὰ ποίαν αἰτίαν 
ηλϑὲν ἐπὶ τοῦτον τὸν ἀγῶνα. 

102.119:. (Ρ6π.} ἡ γὰρ πόλις ἐλάμβανε τὸ διπλοῦν, ἡ δὲ 
᾿Αϑηνᾶ τὸ δέκατον, οἱ δὲ ἐπώνυμοι τὸ πεντηκοστύν. ἐπώνυμοι 
δὲ ἐκαλοῦντό τινες “ἀνδριάν ντὲς ἡρώων, ἐξ ων ἐκαλοῦντο καὶ αἴ 
δέκα φυλαὶ ἐπ᾿ ὀνόματι. τούτων εἰς ἰδίας τινὲς ϑυσίας. τὰ δὲ 

ὀνόματα τῶν ἡρώων ταῦτα, ᾿ἡϑηναίων ὄντων ἐκτὸς “Αἴαντος τοῦ 
Ζαλαμινίου, Πανδίων, ᾿Ερεχϑεὺς, Κέκροψ, «Αἰγεὺς, Οἰνεὺς, 
““έων, “ἴας, ᾿Ακάμας, ᾿Αντίοχος, ᾿Ιπποϑόων. 31. (448. 8.) ἐν- 

ταῦϑά ἐστιν ἡ προδιήγησις. οἰκονομεῖ γὰρ τὴν μέλλουσαν διή- 
γησιν γίνεσϑαι αὐτοῦ τοῦ πράγματος. 20. (17.) ἐν τοῖς μεξ- 

γάλοις καὶ ἐσπουδασμένοις πράγ μασιν συνήρχοντο ἐκ β δικαστη- 
ρίων πληροῦντες ἀριϑμὸν χιλίων καὶ ἑνός. διὰ τοῦτο δὲ ὃ εἷς 
προσετίϑετο ἀεὶ τοῖς δικασταῖς, ἵ ἵνα μὴ ἴσων γινομένων τῶν ψή- 
φῶν ἐξ ἴσης ἀπέλϑωσιν οἵ δικαζόμενοι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος δόξῃ νι- 
κᾷν, ᾧ ἂν ὁ εἷς βηρδερέθη: 

708. 7. (80. οἱ 53.) ἐνταῦϑα εἰσβάλλει εἰς αὐτὴν τὴν διή- 
γησιν. ἢ ξητοῦσί τινες. πῶς ἐνταῦϑα πραγ 'ματικῆς οὔσης τῆς 
στάσεώς ἐστι διήγησις. ἀεὶ γὰρ ἡ πραγματικὴ περὶ μελλόντων 
ἔχει τὴν σκέψιν, ἡ δὲ διήγησις γεγονότων ἐστὶν ἀφήγησις. λέ- 
γομεν, ὅτι ἐν τῇ συμβουλῇ πραγματικῆς οὔσης τῆς στάσεως εἰν 
κύτως ἐκλείπει ἡ διήγησις. οἷδε γὰρ ὃ ἀκροατὴς, περὶ τίνος 
συνῆλθεν. ἐν δὲ τῷ δικανικῷ λύγῳ ἀγνοοῦσιν οἵ δικασταὶ τὸ 
πρᾶγμα. οὐκοῦν οὐδὲν ἄτοπον καὶ ἐνταῦϑα δικανικοῦ ὄντος 
τοῦ λύγου τάξαι διήγησιν, .10. (40.) Ναυκρατιτικὰ (510}} ἀπό 
“τινος Ναυκράτεως τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον, ἥτις καὶ νῦν οὕτω κα- 
λεῖ βύκρδ. α,. 880. (ρον). ἔλαβεν] ἀντὶ τοῦ ἐσύλησεν. διαφέρει ἡ τρι- 
ἤφης τοῦ πλοίου τῷ τὴν μὲν εἶναι πολεμίαν, τὸ δὲ φορτηγὸν 
καὶ ἐμπορικόν. 88. (α11.) ἀπεχειροτονήσαϑ᾽ (510) ὑμεῖς] ἀντὶ 
τοῦ κατεψηφίσασϑε. 

705. 18. (444. 10.) πληρώσας τὴν διή Ἴγησιν εἰσβάλλει ἐν- 
τεῦϑεν ἐπὶ τὸ νόμιμον κεφάλαιον ᾿ καὶ τούτου πρῶτον ἐπὶ τὸ 
παράνομον, ἕξῆς δὲ αὐτοῦ τάττει τὸ ἐναντίον τοῖς νόμοις. 109. 
(94.) τὰ περιστατικὰ ϑέλει πιδῆπο δἀ τοιῶςδε ταῦτα ποιεῖν (445. 
1.). Τοοῦμλ απο ΘΧΒΟΣΊθοΥΘ πο], «αΐα γηδοιΐα οἱ νοιιδίαίθ δὲ 
οομέγηι παπιμα οἵ ταϑαγα ΟὈ]Πογαΐ 8. αγαΐ, πὶ ρᾶποα ρΡοββθμξ 

ἀσηοβοὶ, Πιαρίθηϊιβ ἰαμηειι, τὶ δα 5 ἀρρᾶγογοῖ, ποὺ 166} 508ο- 
λει} 6550, 

7106. 7. (445. 4) ἐπιχειροτονία ἐστὶν ἡ διάσκεψις, ὅ. τί 
δεῖ ποιεῖν περὶ τῶν νύμων ἐν τῇ πρώτῃ πρυτανείᾳ, ὃ ἐστιν ἐν 
τῷ ἃ μηνί. 8. (8.) κατὰ μῆνα 7 ἐκκλησίας ἐποιοῦντο βουλευ- 
ὄμενοι περὶ τῶν ἐν τῇ πόλει πραγμάτων, πλὴν εἰ μὴ καὶ ἀνάγκῃ 

Μενιοοῖῖ, Ἴνα. 11. οΘο 
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τις κατέλαβε πολέμου, ὥστε καὶ περὶ ἐκείνου ἄλλην ἐκκλησίαν που- 
ἥδιν πλέον τῶν ὡρισμένων. καὶ Ἐηενεῖν ἡ κρύψω " ἑνδεκάτῃ τοῦ 

μηνὸς, ἡ δὲ β περὶ τὴν εἰχάδα, ἡ δὲ γ περὶ τὴν λ. 10. (21.) 
βουλευνικῶν: περὶ τῆς βουλῆς τῶν Πεντακοσίων, ὅτι δεῖ ἈΑμΡῈΣ 

νειν αὐτὴν στέφανον, ἐὰν ποιήσηται τὰς Ἐριἤ ΘΑ Ε 101ὰ, β περὶ 

τῶν δημοσίων πραγμάτων. 1014. .(25.) ἄρχοντες ϑ ἐλέγοντο 
οἱ ἕξ ϑεσμοϑέται, οἵτινες “εἰσῆγον τὰς τῶν παρανύμων γραφάς" 
εἶτα εἷς βασιλεὺς, περὶ οὗ ἔγνωμεν ἐν τῷ καὶ ᾿Ανδροτίωνος, τ 
ἦν αὐτῷ ἔργον" εἶτα ὃ πολέμαρχος » ὅστις ἐπεμελεῖτο τοῦ τρέ- 
φεσϑαι ἐκ τοῦ δημοσίου τοὺς παῖδας τῶν ἀποϑανόντων γενναίως 
ἐν τῷ πολέμῳ" εἰτὰ ὃ ἄρχων ὃ ἐνιαύσιος, ὅστις ἐπεμελεῖτο τῶν 
χηρῶν καὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ ἄλλων τινῶν. 17. τοὺς πρυτά- 

νεις] τοὺς ν, οὺς εἴπαμεν ἀεὶ πφοβαλλομένους ὑπὲρ τῆς ἰδίας 
φυλῆς ὡς πρυτανεύοντας τὸ μέρος αὐτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. 19, 
(37.) ἀποχειροτονηϑέντων ]} ἀντὶ τοῦ ἀποδοκιμασϑέντων. 20. 
(ῶ8.) προέδρους] τοὺς α΄ τοὺς πρωτεύυντας τῶν ᾧ. τὸ δὲ, οἵ ἂν 
τυγχάνωσι (516), εἶπε διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ κλήρου ἐν ταύτῃ τῇ 
ἐκχλησίᾳ, ὃ ἐστιν ἐν τῇ 7.,. 21. (44) χρηματίζειν] δ ἐστιν 
ὑποβάλλειν. ἔγνωμεν γὰρ, ὅτι οἵ μὲν πρυτάνεις συνῆγον τὴν 
ἐκηλησίαν, οὗ δὲ πρόεδροι ὑπέβαλλον, περὶ τίνος συνῆλϑον. 
ΡΟ (48.) μετὼ τὰ ἱερὰ] ἀντὶ τοῦ τὰς ϑυσίας. 25. (60. ) ὀμω- 
μοκότων. τὸν ἡλιαστικὸν ὅρκον] ἀντὶ τοῦ τῶν ἤδη ὀμοσάντων τὸν 
ὅρκον τὸν ἡλιαστιπὸν; ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, ἵνα ὦσιν ἀπὸ δικαστῶν 
ἤδη γενομένων. ἰστέον δὲ, ὡς ὅτι ᾿ Ἡλιαία λέγεται αὐτὸς ὃ τό- 
πος τοῦ μεγάλου δικαστηρίου καὶ τὸ ,ἄϑροισμα αὐτὸ τῶν ἐκεῖσε 
δικαζόντων. “Ἡλιαία δὲ ἐκλήθη ὁ τύπος παρὰ τὸ ἐκεῖσε ἁλίξε- 
σϑαι καὶ συναϑροίξζεσϑαι τὸ πλῆϑος τῶν δικαστῶν. τὸ γὰρ ᾶ 

εἰς ῇ ̓ μεταβέβληται, ὡς καὶ πολλαχοῦ. τινὲς λέγουσιν ἀπὸ τοῦ 
ὕπαιϑρον εἶναι τὸν τόπον καὶ τὸν ἥλιον ἐκεῖ ἔνδον προσβάλλειν. 
21. (446. 8.) κατὰ τὰ προγεγραμμένα] κατὰ τοὺς νόμους ἤδη 
τοὺς κειμένους. τὸ δὲ χιλίας δραχμὰς ἄξιον ζητῆσαι διὰ τί 
οὕτως ἀνώμαλον ἔταξαν οἵ νόμοι τὴν ζημίαν κατά τε τῶν πρυ- 
τάνεων χαὶ τῶν προέδρων. λέγομεν, ὅτι βαρύτερον ὅλως τὸ 
μὴ συνάξαι τὸν δῆμον εἰς ἐχχλησίαν τοῦ μὴ ὑποβάλλειν. διὸ 
ἐπὶ τῶν πρυτάνεων τῶν μὴ συναγόντων τὸ πλέρῦ ἔταξαν. 

ΤΟΥ. 18. (14.) εἰς λεύκωμα; οἷον ὥσπερ ἐν πυξίῳ. τὸ δὲ, 
ἕως ἂν ἡ ἐκκλησία γένηται, ἐστὶν ἡ γ' τὸ δὲ αἱρεῖσϑαι κατὰ 
χοινοῦ τὸ κελεύειν, ὃ ἐστιν χειροτονεῖν. τὸ δὲ τοὺς συναπολο- 
γησομένους, τοὺς βέλλοντας ἀγωνίξεσϑαι ὑπὲρ τῶν μελλόντων 
λύεσϑαι. εἰκὸς γὰρ, ὅτι βελτίους ἦσαν τοῦ εἰσαγομένου καὶ 
χήθεια, τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτῶν ἀνομέξοντο. εἶναι φαῦλοι. “Ψ- 
(24.) Ἕκατομβ. οὗτος γὰρ ἣν ὁ α μὴν, ὅτε καὶ ἡ ἃ πρυτα- 
νεία ἐγίνετο τῇ τᾶ, ὅ ἐστι τῇ πρώτῃ ἐκκλησίᾳ. προευτρέπιζον 
γὰρ ἀπὸ τῆς ἃ ἐκπλησίας τοὺς μέλλοντας ̓ ἀπολογεῖσϑαι ὑπὲρ ρ, 
τῶν ἀποδοπιμαζομένων νόμων ἐν αὐτῇ τῇ ἃ ἐκκλησίᾳ, καὶ μα- 
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ϑόντες ἐν ταύτῃ τῇ ἃ, πόσοι ἀπεδοκιμάσϑησαν νόμοι, ποὸς αὖ- 
τοὺς ἐχειροτόνουν καὶ τοὺς ἀπολογουμένους ὃ ἄνδρας: καϑ' ἕκαστον 
νόμον ἐχειροτόνουν. ἢ, (85.) εἰσοιστέος] ἀντὶ τοῦ εἰσενεκτέος. 

708. 1. (86.) ἐν δὲ τῷ μεταξὺ] λέγει τῆς ἃ ᾶ ἐκκλησίας καὶ 
τῆς δεν. 4.9. ἀντὶ τοῦ, ὅτε πᾶντες ἐν τῇ ἑορτῇ ἀφειμένοι, ἦσαν, 
καὶ οὐδεὶς συνήφχετο εἰς ἐκκλησίαν τῆς βουλῆς. 17. τὸ νικῆ- 
σαν] ἐμφατικῶς κατ ̓ εεἰρωνείαν. συνταξάμενοι ἀντὶ τοῦ φρατοιά- 
σαντες καϑ' ὑμῶν καὶ οὐδὲν ἀπὸ ταὐτομάτου, οἷον οὐχ ὡς ἔτυ- 
χεν, ἀλλὰ μετὰ πυλλῆς κακουργίας. 19. λάβε τὸ ψήφισ μα] τὸ 
ψήφισμα λέγει, ὅπερ ἔγραψεν ὁ ̓Επικράτης, φίλος ὧν τοῦ Τιμο- 
κράτους, λέγων, ἐπειδὴ ἐγγύς ἐστι τὰ “Παναϑήναια, συναχϑῶ- 
μεν ἐπὶ τῷ σκέψασϑαι περὶ αὐτῶν. ὡς δὲ συνήχϑησαν, τότε 
εἰσήγαγεν ὁ Τιμοκράτης τὸν νόμον, ἵνα μὴ : καταγνωϑῇ τὸ πρᾶγ- 
μα. εἰ γὰρ κατὰ τὰ δύο ἔρμμεν ὃ δἰ σσατο, ὕποπτος ἂν 
ἐγίγνετο. τὸ λάβε ἀττικῶς ὀξύνεται. Ὦ, 057.)}ὺ08εξ ὑποστίξαε 
εἰς τὸ πρώτης, ἵνα τὸ τὰ καϑ'᾽ ἑαυτὸ οὐϊοδηόν; ἵνα μὴ ὃ νοῦς 
οὕτως. ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος πρώτης πρυτανείας τῇ τὰ αὐτῆς, 
ὅ ἐστιν αὐτοῦ τοῦ μηνός. εἰ δὲ οὐδὲ ἐνταῦϑα παλῶς προσέ- 
ϑηκε τὴν φυλὴν Πανδιονίδα, ἐπειδὴ ἔτυχε τύτε αὐτὴν κληρωϑὴ- 
γαν πρώτην »πρυτανεῦσαι, ἀνωτέρω δὲ, ἐπειδὴ τὴν ἐπιχειροτο- 
νίαν τῶν νύμων ἀνεγίνωσκεν, εἰκότως οὐχ ὥρισεν, ποίας πρυ- 
τανευούσης πρώτης, ἐπειδὴ ἄδηλον ἦν, ὡς εἴπαμεν, ποία κπλη- 
ροῦται ἀεὶ κατὰ τὸν ἃ μῆνα πρώτη πρυτανεῦσαι. 

709. 18. (447. 18.) ὃ εἶπεν ἄνω ἀφειμένης τῆς βουλῆς 
ἐν τῇ πανηγύρει. 48. ((6.) οἵ μὲν γὰρ νόμοι ἐχέλευον ἀνα- 
μεῖναν τὴν γ ἐκκλησίαν, τὸ δὲ ψήφισμα τὸ ᾿Επικράτους τῇ 1τβ 
τοῦ μηνὸς ἐκέλευε ποιεῖν «ἐκκλησίαν. 21. ΑΙ. ) ἵνα “μὴ πάλιν 
καταφύγῃ εἰς ἄγνοιαν. ὡς ἂν εἰ ἔλεγε πρὸς τὸ γινώσκειν αὐὖ- 
τὸν τοὺς νόμους. ὉΠ. (28. αὐτὴν] τὴν πόλιν. τὺ δὲ ἀλλ᾽ 
ἐν αὐτῇ τῇ ἱερομηνίᾳ. ὁρᾶτε δὲ τὴν δεινύτητα τοῦ ῥήτορος, 
πῶς τὸ κατὰ τὸν χρόνον ἁπλοῦν ἔγκλημα δοκοῦν. εἰς διπλοῦν 
περιέστησε, δεικνὺς, ὅτι οὐ μόνον παρέβη τὸν χρόνον τὸν ὧρι- 
σμένον, ἀλλὰ καὶ ἱερομηνίας οὔσης ἐνομοϑέτησεν, ἵ ἵνα ἐξ ἀμφο- 

τέρων ἀδικῶν Τιμοκράτης φαίνηται καὶ ὑπὲρ ὧν οὐκ ἐποίησεν, 
ὅ ἐστι, μὴ φυλάττων τὸν χρόνον τῆς 7 ἐκπλησίας, καὶ ὑπὲρ 
ὧν ἐποίησεν, ἐν Κρονίοις τολμήσας. 

710. 14. γράφεσϑαι] ἀντὶ τοῦ κατηγορεῖσϑαι. 
χΔ4... 1..(448. 5.) πρῶτον τὸ περὶ τὴς εὐορκίας τῶν δικα- 

στῶν παφείληφεν, ἵνα οἰκεῖον ἀποφαίνῃ τῶν δικαζόντων τὸν 
νόμον, καὶ οὕτως ὡς περὶ οἰκείου πείσῃ συναγωνίζεσϑαι. τοῖς 
γὰρ οἰκείοις ἅπαντες συμπράττειν πεφύκαμεν. 11. (11.) εἶ 

γὰρ ψηφιζόμενοι τὸν νόμον ἐν τῷ ἑτέρῳ δοκεῖτε ἐπιορκεῖν μὴ 
κἀκείνῳ ψηφιξόμενοι, εἴγε, καὶ οἵ δύο νύμοι κύριοι εἰσίν. 14. 
(5. ἀντὶ τοῦ ἡ κρίσις, ῦ ἐστιν, συμβαίνει τὴν πρίσιν ὑμῶν 
παραβαίνειν τὸν ἕνα νόμον καὶ ταῦτα ὄντα κύριον. 24. (19.) 
ὅρα, πῶς ἀξιοπίστως εἰς μίαν τῶν φυλακῶν ξαυτὸν ἔταξεν ὁ δήτωρ. 

ΟΣ 
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7119. 8. καλῶς εἶπε τὸ ἀπαντᾷ ὡς ἐπὶ ἐμποδίσματός: τινος 
"καὶ μὰ χε τυ διὸ καὶ ἐμμενῶς τῇ τροπῇ ἐπήνεγκε καὶ τὸ βα- 
δίξεῖ τ Ρ  Θδὴ ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἀληϑὲς οὐκ ἠφάνισεν, οὐδὲ 
ἐξήλειψε, π προσέϑηκεν τὸ ὅσον ἡπεν εἰς τοῦτον. ἐν 0 παρανα- 
γνοὺς (εἶο)} οὐ. παραϑεὶς τὸν νόμον τὸν ἑαυτοῦ τοῖς ἄλλοις νό- 
μοις, οἷς ἔμελλεν ἐναντιοῦσϑαι, ὃ ποιοῦσιν οἵ εἰσφέροντες και- 
ψὸν νόμον, διὸ καὶ ἐπάγει οὐ λύσας. 4Ἁ8. εἰδῆτε] ὅταν ἐπὶ 
τοῦ ,γινώσπειν λαμβάνηται, καὶ διὰ τῆς διφϑύγγου γράφεται ἡ 
πρώτη συλλαβὴ καὶ παροξύνεται ; ὅταν δὲ ἐπὶ τοῦ ϑεάσασϑαι, 
διὰ τοῦ τ γράφεται καὶ προπαροδύνεται. 

718. 8. (449. 16.) ὠνουμένων λέγει ἐνταῦϑα, οὐκ ἀγορὰ- 
Ἄλον ἀλλὰ μισϑουμένων. οὐδεὶς γὰρ τὰ δημύσια ἠγοράξετο. 
4. (18.) ἐχλεγόντων] τεταγμένων τινῶν ἀπαιτεῖν αὐτοὺς τοὺς 
τελώνας. 1014. (21.) ἰστέον, ὅτι ἐγγυητὰς παρεῖχον οἷ τελῶναι 

ἐξ ἀρχῆς, ἵνα ἕως 8 πρυτανείας; εἰ μὴ παταβάλοιεν, τὰ διπλᾶ, 
ἀνάγκην ἔχοιεν ἢ οὗτοι ἢ ἐκεῖνοι καταβάλλειν. καὶ γὰρ καὶ 
πᾶντες οἵ χρξωβτηματες τοῦτο ἐποίουν, ὡς εὐϑὺς ἐχρεώστουν 

τῇ" πόλει, ἀνάγχην εἶχυν δοῦναι ἐγγυητὰς ᾽, ὅτι πρὸ τῆς ϑ πρυ- 
τανείας καταβάλλουσιν, καὶ (ἰῳ ἔμενον ἄτιμοι, ἕως οὗ κατα- 

βαλοῦσι. εἰ δὲ παρεγένετο ἡ ϑ πρυτανεία καὶ μὴ “κατέβαλον, 
τότε καὶ ἐδεσμοῦντο καὶ τὰ διπλᾶ κατέβαλλον " καὶ ἐγγυητὰς 
οὐκέτι ἐξῆν αὐτοῖς παρέχειν περὶ τῶν διπλῶν, ἅπερ νῦν βού- 
λεται λῦσαι ὃ Τιμοκράτης λέγων μὴ ἐγγυητὰς παρέχειν ἐξ ἀρχῆς, 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ ϑ πρυτανεία, ἵνα ἐν αὐτῷ τῷ μηνὶ ὅλοι δυνηϑῶσιν 
καταβάλλειν; καὶ μὴ τὰ διπλῶ, ἀλλὰ τὰ ἁπλᾶ. ἐὰν δὲ, φησὶ, 

μὴ καταβάλλωσι μηδὲ ἕν τῇ 8 πρυτανείᾳ,, τότε δεσμεῖσϑαι (610). 
19. (43.) Διοκλῆς εἶπεν] ὄνομα γομοϑέτου τινύς. 1014. (44.) 
πρὸ Εὐκλείδου] Εὐκλείδης ἄρχων ἐγένετο παρ ᾿4ϑηναίοις βέν᾽ 

ὀλίγον χρύνον τῶν λ. ἄξιον δέ ἐστι ζητῆσαι, διὰ τὲ εἶπε τοὺς 
πρὸ Εὐκλείδου νόμους καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν καὶ κυ- 
ρίους εἶναι. λέγομεν, ἐπειδήπερ, ὡς εἴπομεν, μετ᾽ ὀλίγον χρύ- 

γον τῶν ἃ οὗτος ἐγένετο, μεταξὺ δὲ αὐτοῦ καὶ τῶν ἃ ἐν ἐκεί- 
νῷ τῷ ὀλίγῳ, χρόνῳ δημοκρατία ἣν. παρ᾽ ̓ Αϑηναίοις καὶ μετ᾽ αὖ- 
τὸν πάλιν δι᾿ ὅλου, διὰ τοῦτο οὖν ὀρϑῶς εἶπε τοὺς πρὸ αὖ- 

τοῦ καὶ μετ᾽ αὐτόν. 24. (π|.) τοῦτο μέμφονταί τινες ; ὅτε 
τὸν Τιμοχθάτους νόμον μεμφόμενος, αὐτὸ τοῦτο νῦν ἀποδέχεται 
τοῦ παλαιοῦ νύμου. λέγομεν, ὅτι ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος εἶπεν 
ὁ 4ημοσϑένης, ὁ δὲ Τιμοκράτης. καὶ περὶ τοῦ παρελϑόντος, καὶ 
ἐπαινεῖ τὴν αἰτίαν ὁ ῥήτωρ, ὃν’ ἥν τινες χρόνον προσγράφουσι 
τοῖς ἰδίοις νόμοις τὴν ἀνάγκην προσϑείς. 

714. 8. (460. 8.) δ᾽ ἐστιν ἐπὶ τοῖς πράγμασι τούτοις τοῖς 
λέγουσι περὶ τοῦ νουμοϑετεῖν. ει. (11, ) ἐπιτίμους] τὸ ἐναν- 
τίον τοῦ ἀτίμου , ὃ ἐστιν ὃ ἐπίτιμος. πατὰ κοινοῦ δὲ τὸ κὲ- 
λεύειν ὃ νόμος. 
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715. 8: (14.) ἀφέσεως] «ἄλλο καλεῖ ἄφεσιν, καὶ ἀλλο κα- 
λεῖ τάξιν" ἄφεσιν μὲν, οἷον ὅταν τι ὃ χρεωστῶν προφασίζηται 
πενίαν. καὶ βούληται παρακαλέσαι τὸν δῆμον μὴ περὶ παντε- 
λοῦς ἀπαλλαγῆς τοῦ χφέους, ἀλλὰ περὶ μέρους, ἵνα μέρος μὲν 

καταβάλῃ, τὸ δὲ ἄλλο μέρος συγχωφηϑῇ. τοῖς οὖν περὶ τού- 
τῶν φησὶ παρακαλοῦσι μὴ ἐξεῖναι τοὺς προέδρους τούτοις χφη- 
ματίζειν ἐκκλησίαν, ἤγουν ὑποβάλλειν τῷ δήμῳ. τὰ δύο γὰρ 
σημαίνεν ἡ λέξις, καὶ τὸ πράττειν, καὶ τὸ ὑποβάλλειν. 9, 
(21.) ἑξακισχιλίων] οὐ λέγει διπαστῶν, ἀλλὰ ἐκ τοῦ δήμου τ: 
γῶν μιμουμένων δικαστάς. διὸ καὶ ἐπάγει τὸ οἰκεῖον τῶν δι- 
χαστῶν τὸ χρύβδην. 18. (81. .) οὐ προτεϑέντος] οὐ συνα- 
χϑείσης ἐκκλησίας τῶν περὺ τὸν ̓ Ανδροτίωνα. 20. (38.) ἐν 
παραβύστῳ ] ἀντὶ τοῦ λάϑρα. ἀπὸ τῆς μεταφορᾶς τῶν παρα- 
πληρωμάτων τῶν ἐμβαλλομένων ἐν ταῖς οἰκοδομίαις ἔνδον καὶ 
κρύφα τοῦ φαινομένου βύσαι τὸν στόμα τῶν δητύρων. οὶ. 
(451. 4.) τοὺς χρόνους] τὴν 7 ἐκαλησίαν. 

716. 8. (6.) γνώμῃ] ὅ ἐστιν ἀπὸ λήϑης τοῦτο ποιεῖν καὶ 
ἐκ τοῦ ἐκκρουσϑῆναι. δὅ. (7.) ἐμβαλεῖν] ἐμφατικὴ ἡ λέξις ὡς 
ἐπὶ λῃστοῦ τινος βουλομένου λάϑρα ἐμβαλεῖν τι καὶ φυγεῖν. 
παρενέβαλεν οὖν καὶ ὃ Τιμοκράτης τὸν αὑτοῦ νόμον τὸν μὴ 
ὄντα νόμον τοῖς οὖσι κυρίοις. 9, (14.) ὑπερτίϑεται εἰς ὕστε- 
θον εἰπεῖν, εἴτε ἄκων, εἴτε ἑκὼν τοῦτο ἐποίησεν. τοῦτο γὰρ 
ὕστερον τοῦ νομίμου ὀφείλει τάξαι. νῦν γὰρ περὶ τοῦ ὅλως, εἶ 
ἔννομύς ἐστιν αὐτοῦ ὁ νόμος, πρύκειται αὐτῷ δεῖξαι. 10. (20.) 
ἰστέον, ὅτι οὗτος νόμος οὐκ ἔστιν ἄλλος. παρὰ τὸν προειρημέ- 
νον, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ. βουλόμενος δὲ ὁ ,ϑήτωρ δεῖξαν τὸν 
Τιμοκράτην ὥσπερ πολλοὺς παραβεβηκότα γύμους, μερίζειν τὸν 
ἕνα εἰς δύο, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις. 

717. 10. (455. 26.) δίκην καλεῖ τὴν περὶ ἐγκλημάτων, 
οἷον περὶ μοιχείας. εὔϑυνα δὲ ἀπολογία ὧν τις δημοσίᾳ σπι- 
στευϑεὶς “διῴκησεν, οἷον πρεσβείαν ἢ, ἱερωσύνην. “περὶ δὲ τοῦ 
τόνου τῆς εὐϑύνης ἤδη εἴπαμεν, ὅτι προπαροξύνεται. 2ὃ. 
(11.) ἐώντων] ἀντὶ τοῦ μὴ ἐάτωσαν. ᾿Δττικὴ ὁὲ ἡ φράσις. 

718. 4. (14. οἵ γὰρ : πρόεδροι ἐν τῷ δήμῳ εἰσῆγον.» οἵ 
δὲ ἄρχοντες οἵ ϑεσμοϑέται ἐν τῷ δικαστηρίῳ. 1. (11. ἰστέον, 
ὅτι ἐνταῦϑα καταχρηστικῶς καλεῖ τὸς δίκας τὰς κριϑείσας ἐν 

τῷ δικαστηρίῳ, εἴτε δημοσίας, εἴτε ἰδιωτικὰς. διαίτας δὲ τὰς 
παρὰ τῶν διαιτητῶν πέρας λαβούσας. 14. (22.) ἐπίσχες] πρὸς 

τὸν γραμματέα λέγει, οἷον ὅτι ἐπίσχες τὴν ἀνάγνωσιν. οὔτε 
γὰρ χρεία ἐστὶ τὰ πάντα ἀναγνῶναι νόμον, ἀλλὰ τὰ συμβαλλό- 
μενα αὐτοῦ πρὸς τὸν νῦν ἀγῶνα. εἰσὶ δὲ αὗται προσποιήσει 
ϑητορικαὶ. καὶ γὰρ πολλάκις καὶ μηδὲν ἔτι. ἔχοντος τοῦ νύμου 
προσποιεῖται κωλύειν τὸν γραμματέα ἵνα δόξῃ χαρίξεσϑαι τοῖς 
δικασταῖς φεύγων τὸ μῆκος. τοῦ λόγου. Ὁ ὴΣ ἴα], ) καῦ ἐρώτη- 
σιν λαμβάνει ὧδε τὸ σχῆμα τὸ διλήμματον. 

719. 19. (458. 9.) τὸ χεῖρον ἐνταῦϑα οὐ λέγει. κακὸν, ἀλ- 
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λὰ ἔλαττον. 14. (4.) περὶ τῶν τελωνῶν] ὃ μὲν Τιμοκράτης 
πάλιν καὶ ἐν τούτῳ καλῶς γράφων ἔλεγεν περὶ τούτων μὴ ἐγ- 
γυητὰς εἶναι, ἀλλὰ εὐθὺς ἀπαιτεῖσϑαι, ἐπειδὴ τέλη ἀπήτουν 

καὶ ἅπερ ἐλάμβανον παρεῖχον. οἱ δὲ ἄλλοι οὐκέτι ὁμοίως. ὃ 
δὲ δήτωρ πάλιν ὡς κατήγορος σοφίζεται. 28. οἷον οἵ φονεῖς. 

740. 46. (68:) σιωπήσομαι) ἀντὶ τοῦ οὐχ ἔτι μου ἐν τούτῳ 
χρεία ἐστὶ τοῦ κατηγόρου. ἔνϑα γὰρ αὐτὸς ξαυτοῦ Τιμοκράτης 
κατηγορεῖ καὶ τὴν ἐμὴν τάξιν ἀναπληροῖ. 19. (67.) εἰσαγγε- 
λία ἐστὶν ὄνομα δίκης κατὰ τῶν καταλυόντων τὴν δημοκρατίαν 
καϑ' οἷον δή ποτε τρύπον. 

721. 10. ὥσαν εἰ ἔλεγε" Τιμοπράτης Τιμοκράτους κατηγορεῖ 
ἀντιϑεὶς τῷ ψόμῳ τὸν νόμον" καὶ περιττὸς ὁ κατήγορος. 415; 

(464. .84) ὃ ϑέλει εἰπεῖν, τοιοῦτόν ἐστιν. εἶ διὰ κέρδος, φη- 
σὶν, ἡ Ἱρήσατο ἐναντία ἑαυτῷ ϑεῖναι, τῶν νόμων κελευόντων μη- 
δὲ ἄλλοις ἐναντία γράφειν, τί προσεδοκῶτε αὐτὸν τ᾿ ποιεῖν, εἶ μη- 
δὲ ἐκωλύετο ὑπὸ τῶν νόμων τὰ ἐναντία γράφειν; 15. (40.) 
τοῖς ἄλλοις] ἀντὶ τοῦ τοῖς ἤδη νομοϑετήσασι. 18. τοὺς ὁμο- 
λογοῦντας οὐδὲ τῆς φωνῆς, ἀλλ ἐξ αὐτῶν τῶν Εὐγέντὴ 
ἕτερον τιϑεὶς ἐναντίον τῷ προτέρῳ νόμῳ τῷ ξαυτοῦ. 98. 
ἀνακεφαλαίωσις ὡς ἐν μέσῳ λαμβάνεται. 

722. 6. χαριεντισμὸς πάλιν. 10. . (455. 6.) ἐκ παραλλή- 
λου λέγει. τὸ αὐτόςἨ 14. (8.) τὸ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ σαφῶς καὶ 
μὴ πανούργως. 

728. 8. (456. 2. ὑπερβολικῶς εἴρηται. οὐ γὰρ εἶπε τὰ 
δήματα ἤ, τὴν διάνοιαν ν ἀλλὰ καὶ καϑε πάστην συλλαβήν. 14. 
(4.) δεῖ ὑποστίξοι ἐν τῷ Μυῤδῥδινούσιος, ἵνα τὸ Τιμοκράτης εἶπε 
ἀπόλυτον καϑ' ξαυτὸ λάβωμεν. ΡΘπ, (8.) κατὰ συγχώφησιν δέ- 
δῶκε τοῦτο τεχνικῶς, ἵνα διὰ τούτων δείξῃ τὸ περὶ τῶν παρελ- 
ϑόντων νομοϑετεῖν ὡς ἄτοπον. τοῦτο καὶ ἐν τῷ κατ ᾿Αριστο- 
κράτους πεποίηκε. συγ) ̓ὠρήσας γὰρ τῷ Χαριδήμῳ πολίτην εἶἷ- 
ναν ἐξ τούτου πλέον αὐτὸν ἔβλαψ εν. 

725. 6. (447. 1.) ἐπειδὴ οὐδὲν ἐδόκει ἄτοπον καταστή- 
σαντι τοῦ δεσμοῦ ἐγγυητὰς ἐπάγει τι συγκρουστιπὸν, βουλόμε- 
νος αὐτὸν συγκροῦσαν τῷ δήμῳ. τὸ δὲ μηδενὶ προστιμᾷν, ἐχοὴν 
αὐτὸν, φησὶ, γράφειν, μηδὲ ὅλως τινὰ δεσμεῖσϑαι, ἐὰν πα- 
᾿φέσχι ἐγγυητάς. 8. (9.)) μὴ προλαβόντα] κατὰ κοινοῦ πάλιν 

χρῆν. τὴν δὲ πρύϑεσιν δεῖ ὑπερβιβάσαι πρὸς τὸ κατεγνω- 
τὐτῖν ἵνα ἡ οὕτως. οὐδὲ ἐχρῆν αὐτὸν λαβόντα, ἡμᾶς ἤδη προ- 
κατεγνωκότας τινός. τὸν δεσμὸν τότε λέγειν ὡς δεῖ καταστῆ- 
ψαν ἐγγυητάς. 10. Ω1.) τοῖς ἀνωμότοις δὲ λέγει τοῖς γῦν ὃι- 
κασταῖς. διὰ τί αὐτοὺς κα καλεῖ ἀνωμότους; καϑὸ οἵ εἰσιόντες δι- 
κασταὶ περὶ ἐκείνου τοῦ πράγματος ὥμνυσαν, περὶ οὐ ἡ κρίσις 
ἤν, οὐ μέντοι περὶ τῶν ἤδη πριϑέντων. τοῦτο οὖν ϑέλει εἰ- 
πεῖν, ὅτι παρακελεύεται ὑμᾶς λῦσαι τὰ πρώην γενόμενα, περὶ 
ὧν οὔτε εἰσήλϑετε, οὔτε γινώσκετε ἄλλων ὀμοσάντων περὶ ἐκεί- 
νῶν δικαστῶν. 28. (46.) 4Ζημοσϑενικῆς βίας τὸ νόημα τὸ πε- 



ἙΕ ΟσΟΡΙΘΟΕ ΑΥΟΌΘΤΑΝΟ. 588 

φιτρέπειν τοῦ ἀντιδίκου τὸ ἰσχυρὸν εἰς τοὐναντίον. ὁ γὰρ Τι- 
μοκράτης ὡς φιλάνϑρωπον εἰσάγων τὸν νύμον, εἶπε, τὴν ἄφε- 
σιν τοῦ δεσμοῦ, εἶ καταστήσειεν ἐγγυητάς. ὁ δὲ ϑήτωρ βιαί- 
ὡς ἀνατρέπει τοῦτο λέγων. ὅτι τῇ ἀληϑείᾳ οὐδὲ ἐγγυητὰς βού- 
λεται παρασχεϑῆναι, ἀλλὰ ἀπατῆσαι ὑμᾶς. 

726. 8. (54. ἕνδεκα λέγει ἀντὶ τοῦ τῶν δεσμοφυλάκων. 
ἐξέκλεψεν οὖν, φησὶ, τὸν δεσμὸν τὸ μὴ δεδέσϑαι παρὸ τοῖς Γὰ 
καὶ φυλάττεσϑαι, ἕως ὧν ἐγγυητὰς παράσχῃ ἐν τῷ δήμῳ, ἵνα 
ἐν τοσούτῳ δυνηϑῇ, φυγεῖν. 92, (468. 6.) ὅτι ἐνταῦϑα καὶ 
ἐνταυϑοῖ λέγεται, οὐ πη ἐνταυϑί., 26. (1.) τίμημα παλεῖ αὐ- 

τὸ τὸ προστιμηϑὲν αὐτῷ ἐκ τοῦ χρόνου τῆς ϑ πρυτανείας, ὥστε 
καταβαλεῖν διπλᾶ. ἀργύριον δὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ 
ἀρχαῖον. 

721. 8. (8.) αὐτὸ τὸ ἀρχαῖον. (9.) εὐτελεῖς κατὰ 
τὴν τύχην. οὗς ἀντὶ τοῦ οὕστινας, τρλδεῖς ἐὰν ἀποχειροτο- 
»νήσητε, ἀντὶ τοῦ ἀποδοκιμάσητε καὶ μὴ δέξησϑε αὐτοὺς ὡς μὴ 
ὄντας ἱκανοὺς εἰς τὸ ἐγγυήσασϑαι ἀπαλλάξετε. 

7098, 6. (15.) πειρᾶται λῦσαι αὐτοῦ τὴν δόξαν, ἣν ἔχειν 
νομίζεται παρὰ τοῖς πολίταις ὡς φιλάνϑρωπον εἰσάγων νόμον. 

ἔστι δὲ ὥσπερ λύσις ἀντιπίπτοντος. ἵνα μή τις εἴπῃ, ἰδοὺ οὖν 
καἱ αὐτὸς κελεύεν εἶναι δεσμόν. ἐπάγει; ὅτι τῷ ὀνόματι, μόνον 
καταλιμπόνει ὑμῖν τὴν τιμωρίαν τοῦ δεσμοῦ τὸ λέγειν ὡς δεῖν 
δεσμεῖσϑαι. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ καὶ τῷ ἔργῳ ἀφαιρεῖται. παρέχων 
καιρὸν φυγῆς τοῖς μὴ βουλομένοις καταβωλεῖν, ὡς εἶπεν ἄνω. 

ἀλλ᾿ ὁ τὸν καιρὸν ἐκκλέψας. κατὰ κοινοῦ τὸ ᾧετο δεῖν. 11. 
σταρ᾽ ἀκόντων] ἀντὶ τ καὶ ἡμῶν μὴ βουλομένων. ἔδωκεν ἄφε- 
σιν τοῦ δεσμοῦ. (459. 2.) πῶς γὰρ ὁ μὴ καταστήσας 
ἐγγυητὰς μέλλει “ας ἐγγυητάς; οὐκοῦν φησι κατὰ τοῦ μὴ κα- 
ταστήσαντος ἐγγυητὰς οὐδὲν ἔγραψε. 98. (56.) τὸ καϑίζουσιν 
ἀντὶ τοῦ καϑίστανται. 

729. 2. (10.) συμπεραίνει τὸ συμφέφον κεφάλαιον. δεύτε- 
ρον δὲ ὥσπερ ἀνακεφαλαιοῦται τὰ εἰρημένα. εἰ δέ τις ζητήσοι, 
διὰ τί ἐν μέσῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαίωσιν ἔταξεν; ἴδιον γάρ ἐστι 
τῷ ἐπιλόγῳ τὸ ἀνακεφαλαιοῦσϑαι. λέγομεν, ὅτι αὕτη λέγεται 
ἀνακεφαλαίωσις μερικὴ ἑνὸς ἑκάστου κεφαλαίου, οὐ τελέως 
τον τοῦ λύγου καὶ τῶν ἀγώνων. 15. φιλοτιμίαν ] τὴν δό- 
αν λέγει. 

181. 4. (460. 1.) κυρίως μὲν τέλη ἐπὶ τῶν λιμένων λέγε- 

ται, καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν προσύδων τῆς χώρας. τὰ 
προσχαταβλήματα, οἷον αὐτὰ τὰ προστιμήματα τοῖς χϑεωστοῦσι 

καὶ μὴ βουλομένοις καταβάλλειν. ΓρίσΣ 10. (6.) ἕως γὰρ τῆς 

ῷ πρυτανείας, ὡς ἤδη ἔγνωμεν, κατέβαλλον τὰ διπλᾶ. καὶ προῦ- 
καταβλήματα λέγεται διὰ τὸ καταβάλλειν. 18, ὀντὼ] ἀντὶ τοῦ 
πρυτανείας. 16. (11.) οὐ μόνον. οἵ δικασταὶ ἐλάμβανον μι- 
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σϑὸν, ἀλλὰ καὶ ἡ βουλὴ καὶ ὃ δῆμος ἐξ ὧν ἐπιφέρει, ἀλλὰ 
ἀμισϑὺ ταῦτα ποιήσομεν. 

ΤΡ Τῶν (46.) 'διὰ τοῦτο οὐ προσέγραψε τοῦτο, ἐπειδὴ δὲ- 
σμὸν ἠπείλει ὁ τῶν τελωνικῶν νόμος. 6. (8. καὶ γὰρ οἵ ἵπ- 
σεῖς θισϑὸν ἐλάμβανον. καὶ ἐν εἰρήνῃ ὑπὲρ τοῦ τρέφειν τοὺς 
ἵππους. 11. (011.) οὐχ ὅτι ὑπὲρ τούτων τέϑεικεν, ἀλλὰ ὑπὲρ 
(εγαὶ ἀπὸ ΒΡ ΕΡΒΟΥῚΡ ἔπ} τοῦ δεσμοῦ καὶ τοῦ καταδικάξεσϑαι 
πολλάπις χρήματα τούτους ἠδυνή ϑὴ σοφίσασϑοι- διὸ καὶ ἐπά- 
γει τοῦτο, ἐπειδὴ “σοφισμοῦ πλῆρες ἐδόκει εἶναν τὸ σύφισμα. 
Ῥεπ, (461. 14.) οἷον τοῖς περὶ τὸν Τάνταλον καὶ Τιτυὸν καὶ 

τὸν ᾿Ιξίονα. ἐπειδὴ οὖν ἤσϑετο, ὡς ὅτι τὰ τοιαῦτα τολμηρὰ 
ποιητικῆς μᾶλλόν ἐστι, ἀλὲ οὐ δητορικῆς, ὥσπερ συγγνώμην 
ἤτησεν εἰπὼν, καὶ γὰρ εἰ φορτικώτερον. ἀνόητον, ὥσπερ φη- 
σὶν ᾿Αϑανόσιος. 

789. 6. (26.) βασανιστήριόν τί ἐστιν ὔργανον, εἰς ὃ στρε- 
βλοῦταί τις δεσμούμενος τοὺς πῦδας. καὶ τὰς χεῖρας. τοῦτο πκα- 

λεῖται καὶ ποδοστράβη. 9. (80.) ὅ ἐστι περὶ τῆς τιμωρίας. 
14. (86.)͵ εἴποι ἄν τις, πῶς λέγεις ἐὰν ἁλῷ, . καίτοι προειπὼν, 

ὅτι εἰσαγόντων αὐτὴν εἰς τὴν ̓ Ἡλιαίαν. πῶς δὲ ἐδύναντο. αὖ- 
τὸν εἰσαγαγεῖν, μὴ κατασχεϑέντος αὐτοῦ ; ,λέγομεν, ὅτι τὸ ἐὰν 
ἁλῷ ἐνταῦϑα λέγει οὐκ ἂν κατασχεϑῆῇ, ἀλλ ἐὰν ἁλῷ διὰ τῆς 
κρίσεως ποιήσας ἐφ᾽ ᾧπερ, συνελήφϑη. τὸ δὲ παϑεῖν ἢ ἀπο- 
τῖσαι ἀντὶ τοῦ παϑεῖν εἰς τὸ σῶμα, ἀποτῖσαι δὲ “χρήματα. 48, 
βελτίους ποιεῖ] οὐκ εἶπε κολάζει, καίτοι ἐν τοῖς προειρημένοις 
περὶ κολάσεως διεξερχύμενος, ἀλλὰ βελτίους πονεῖ σωφρονισμὸν 
εἰπὼν τὴν κόλασιν, ὥστε τὴν Τιμοκράτους δοκοῦσαν “φιλανϑρω- 
πίαν βλαβερὰν εἶναι, τὴν δὲ Σόλωνος τιμωρίαν. οὐ κόλασιν, ἀλ- 
λὰ ὠφέλειαν. 46. τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ] τὸ σχῆμα ἀποκοπή. 

784. 5. (462. 2.) ἀνακεφαλαίωσις πάλιν τελεία (νἀ οθαΐα;) 
τῶν β κεφαλαίων, τοῦ τὲ νομίμου καὶ τοῦ συμφέροντος. 9. 
(12) ἰστέον, ὅτι οὐ λέγει ἐντοῦϑα περὶ τοῦ 7 κεφαλαίου," ὅ 
ἐστι τοῦ δικαίου, ἀλλὰ περὶ τοῦ συμφέροντος. τρίτον. δὲ αὐτὸ 
ἐκάλεσεν ἐνταῦϑα. τὸ συμφέρον οὐ πρὸς τὴν τάξιν τῶν κεφα- 
λαίων, ἀλλὰ πρὸς τὴν διαίρεσιν. τὸ γὰρ νόμιμον πεφώλαιον 
εἰς δύο διεῖλεν, εἰς τὸ παράνομον καὶ τὸ ἐναντίον τοῖς νόμοις. 
οὐκοῦν ὡς πρὸς τὼ δύο μέρη τοῦτο εἶπε γ. ἐπεὶ πρὸς αὐτὴν 

τὴν φύσιν τοῦ νομίμου" κεφαλαίου πάλιν β λέγει τὸ συμφέρον. 
28. (423.) ἐντεῦϑεν τὸ δίκαιον κεφάλαιον, ὅπερ καταγίνεται κα- 
ϑαρῶς εἰς τὴν καταδρομὴν τῶν περὶ τὸν .᾿«ἀνδροτίωνα, ἣν ἔφη- 
σεν ὃ ̓ πευ μη σϑὸν ρει ετ εἶνον ὑπόϑεσιν. 

785. 10. ἀγορανόμος ὃ τῆς ἀγορᾶς τῶν ὠνίων ἐπιμελούμε- 
γος; ὃν τινες καλοῦσι λογιστὴν ἢ ἔφορον. ἀστυνόμος δὲ ὁ 
τῶν δημοσίων ἐπιμελούμενος καὶ τοῦ καϑαρὰν εἶναι τὴν πόλιν, 

ὃν καλοῦσί τινὲς πατέρα τῆς πόλεως [ἢ δικαστὴν κατὰ δήμους 
γενύμενον. 418. (468. 88.) οὐχ ἁπλῶς τοῦτο λέγει, ἀλλὰ βού- 
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λεταν ; σημᾶναι τὴν 9 πρυτανείαν, ἵνα δείξῃ αὐτοὺς διὰ τοῦτο 
ψρεωστοῦντας τὰ διπλᾶε;. ει. (51.) μεϑ' ἡμέραν λέγει ἀντὶ 
τοῦ ἐν τῇ ἡμέρα. 

186. Ἧ- (14. ἐν νυκτὶ μείξονα τὴν τιμωρίαν ἔδειξε. ἐπει- 
δήπερ, τὸ ἔγκλημα μεῖζον τῆς νυκτός. ἐν γὰρ ἡμέρᾳ δύναταΐ 
τις καὶ βοηϑοὺς κ καλέσαι ἑαυτῷ, ἐν δὲ νυκτὶ οὐκ ἔτι. 8. (03.) 
αντὶ τοῦ καϑ' ὧν ἀπαγωγαί ἡνηβδν ἵνα δηλώσῃ τῶν ὑπὲρ τῶν 

᾿ δραχμῶν. οἵ γὰρ κλέπτοντες ἧττον τῶν ν δραχμῶν ἥττονα 
ἔπασχον. 6. (64) γΥ ταῦτα γυμνάσια παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις. 
ἣν δὲ χαὶ ἱερὰ, ἐπὶ μὲν τοῦ “υκείου λυκοκτόνου ᾿Απόλλωνος, 
ἐπὶ δὲ τοῦ Κυνοσάργους τοῦ ᾿Ηρακλέους, ἐπὶ δὲ τῆς ᾿Ακαδημίας 
αὐτοῦ τοῦ ᾿Ακαδήμου τοῦ ἥρωος, ἐξ οὗ καὶ ὁ τόπος ἐκλήϑη. 

ἐκλήϑησαν δὲ οὕτως διὰ τοιαύτας αἰτίας. ἡ “μὲν ᾿Ακαδήμεια 
ἀπὸ ἥρωός, τινος ᾿Δκαδήμου χτισαμένου τὸν τόπον, ἔνϑα καὶ 
διατριβὴν εἶχεν ὁ Πλάτων. ὃ δὲ τόνος τῆς εὐθείας τῆς ᾿4καδη- 
μείας προπαροξύνεται, ἐπειδὴ καὶ ἡ εὐθεῖα τοῦ ᾿Δκαδήμου, ἐξ 
οὗ ἐκλήϑη, “προπαροξύνεται. τὸ δὲ Κυνόσαργες ἀπὸ τοῦ ποτε 
ϑύοντας τῷ “Ἡρακλεῖ κύνα λευκὸν ἁρπάξαι τὰ μηρία τοῦ ἱερείου 
καὶ ἀποϑέσϑαι αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ἔνϑα ἐστὶ τὸ γυ- 
μνάσιον. ἡ δὲ εὐθεῖα τοῦ Κυνόσαργες καὶ αὐτὴ προπαροξύνεται. 
“ σύνϑεσις γὰρ πάλιν ἀνέπεμψε τὸν τόνον. τὸ δὲ “1υκεῖον. λυ- 
κοκτόνου ᾿Απόλλωνυς, ἢ, ὅτι νόμιος ὁ ϑεὸς νομίξεταν ἀπὸ τοῦ 
ϑητεῦσαι, ᾿Αδμήτῳ, καὶ ἀνάγκη ἣν ἀνελεῖν ὡς νόμιον τοὺς λύ- 
κους τοὺς ἐχϑροὺς ὄντας ταῖς ποίμναις. ἢ ὅτι λύκων ποτὲ 
ἐπελϑόντων τῇ πόλει τῇ τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ πολλοὺς τῶν ᾿4ϑη- 
ψαίων ἀναιρούντων, ἔχρησεν ὁ ϑεὸς ϑύειν μάλιστα ἐν τῷ τόπῳ" 
καὶ λοιπὸν ἐκ τῆς ὀσμῆς ἀπώλλυντο οἵ λύκοι, καὶ ἐκ τούτου 
χάριν ὁμολογοῦντες οἵ ᾿Αϑηναῖοι τῷ ̓ Απόλλωνι ἱερὸν ἐχεῖσε αὖ- 
τοῦ πὐνέθνησοννο, καλέσαντες αὐτὸ λυχοκτόνου ᾿Απόλλωνος. 

737. 95. ὅτι λιποτάκτης οὐ λέγεται. 

788. 11. (465. 1) εἴπον ἄν τις, οὐκοῦν οὐκ ἄξιοι ἦγ, 
κλήματος οἷ περὶ τὸν ᾿Ανδροτίωνα, εἴγε οὐχ οὗτοι αἴτιοι ; ἀλλ᾽ 
ἡ ϑεύς. λέγομεν, τι τοῦ τοιούτου , πρῶτος ἡ εἶν “Ὅμηρος γεγέ- 
ψγηται, εἶτα Πλάτων, διδάσκοντες ς ἡμᾶς, ὅτι, ἐπειδὰν ὁρῶσιν οἵ 
ϑεοί τινὰ πονηρὸν Ἢ ἐμβάλλουσιν αὐτῷ τοιαύτην τινὰ ἐπιϑυμίαν 
πρὸς τῷ δι’ αὐτῆς δοῦναι τὴν τιμωρίαν ὑπὲρ ὧν ποιῶν ἐλάν- 
ϑανεν" ὥσπερ τὸν Πάνδαρον ἐπίορκον ὄντα ἁ ἀνέπεισεν ἡ ̓ Αϑηνᾶ 
παρασπονδῆσαι, ὅϑεν καὶ κατὰ τῆς γλώττης τέτρωται. 14. 
(4. ἀκρωτήρια λέγει. οἷονεὶ τὰ πτερά. οὕτω γὰρ γράφεται ἡ 
γίκη. τινὲς δὲ "ἐξ ξηγοῦνται: νίκης ᾿Αϑηνὰς ἐστιν ἄγαλμα ἐν τῇ 
«ἀκροπόλει. ταύτης δὲ τὰς πτέρυγας χουσᾶς οὔσας ἐπεχείρησάν 
τινὲς κακοῦργοι ἀφελέσϑαι, καὶ ἀπώλοντο αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν 
οἱ κακοῦργον; στασιάζοντες πρὺς αὑτοὺς, τίς πλέον λάβοι ἀπὸ 

τῆς κλοπῆς; ἐμβαλούσης αὐτοῖς τοῦτο τῆς ᾿Αϑηνᾶς, ἤλεγξαν 
ἑαυτούς. ἄλλον δέ φασιν" ἕκαστος τῶν κακούργων ἐφιλονείκεν 
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τὸ πλέον λαβεῖν. οἵ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔλεγον, αὑτοῖς προσήκειν 
τὸ πλέον λαβεῖν, ὅτι αὐτοὶ τοὺς ἑτέρους ἐβάσταξαν πρὸς το 
εἰσελϑεῖν ἐν τῷ ἱερῷ" οἵ δὲ ἔλεγον, ἀλλ᾽ ἡμεῖς εἰσελϑόντες 
στλείονι κινδύνῳ ἐξηταξόμεϑα, ἡμᾶς γὰρ δέος ἣν ἔνδον ὄντας 
ἁλῶναι, ἤπερ ὑμᾶς τοὺς ἔξω. 18. πάλιν αἵ προσποιήσεις αὖ- 
ται ϑητορικαὶ, καί εἶσιν προσποιεῖσϑαι ἐν τῷ μεταξὺ αὐτὸ σχε- 
διάξειν, ἵνα φανῇ τις πανουργίας ὕποψις. 

,759. ΠΡ 505) ἐκκλησιάξει (510) ἀντὶ τοῦ εἰσέρχεταί τις τῶν 
πενήτων ἐπίδυς γενόμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ λαβεῖν βουλόμενος 
χρήματα ὡς ἐκαλησιάζων. 12. (1. ὁ ὅπως δὲ οὗτοι, ἀντὶ τοῦ 
οὗ ῥήτορες οὗ περὶ τὸν , Τιμοκράτην. ὅρα δὲ, πῶς ἐνταῦϑα δη- 
λοῖ, ὅτι ἰδιώτης ἐστὶν ὁ Διόδωρος, διότι τῶν ῥητόρων ἐνταῦϑα 
κατατρέχει. οὐ γὰρ ἂν ὁ “4ημοσϑένης ταῦτα ἔλεγεν. 24. 
(466. 4.) ἀλλὰ νὴ 4Ζία. κατ᾽ ἐρώτησιν. ἔστε δὲ ἀνϑυποφορὰ 
ἔκ τοῦ ἀπρεποῦς. 

740. 1. . (6) πεντετηρίδας οὐχ ἁπλῶς τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ κατὰ ἐ ἔτη ἤγετο τὰ Παναϑήναια. τὸ δὲ ἐξῆν ἀφεῖσϑαι 
τοῦ δεσμοῦ τοὺς δεσμώτας διὰ τὴν πανήγυριν, ὡς ἔγνωμεν ἐν 
τῷ κατὰ ᾿Ανδροτίωνος. δέον δὲ εἰπεῖν πεντετηρίδα εἶπε πλη- 
ϑυντικῶς ἐπὶ τὸ ἐπαχϑέστερον φέρων τὸν λύγον. 4. (15. τὰ 
ἐν τῇ ἡλικίᾳ οἷον τὰ ἐν τῇ νεύτητι., ἵνα, πάλιν σκώψῃ αὐτὸν 
εἰς κιναιδίαν. 95. (211) ξοικὲν οὗτος ὑπὸ τῶν ἐν “4εκελείᾳ 

Πελοποννησίων γεγενῆσϑοι. εἰ γὰρ ἦν αὐτομολήσας, οὐκ ἂν 
ἔζησεν ὑπ’ ᾿Αϑηναίων ὕστερον ἐπανελϑών. ὁ δὲ ῥήτωρ πάλιν 
ὡς κατήγορος τὸ ἐκ τύχης συμβὰν εἰς τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ. 
ἀνάγει. εἰς ΖΔεκελείαν δεῖ νοῆσαι τοῦτον πάνυ γεραίτατον, εἴγε 
λέγεν αὐτὸν γεγενῆσϑαι ἐν τῷ τέλει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέ- 
μου καὶ νῦν ἕξῇν ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς χρόνοις. 510, παρὸ ἀοβιαπξ 
να] βαί5. ,δηΐθρ. (84) ἰστέον, ὦ ὅτι, βουλόμενος βιαιότερον, ποιῆ- 
σαι τὸν λόγον τοῦτο εἶπεν. ὡμολόγηται γὰρ, ὅτι καὶ τὰ τῶν 
παιδίων καὶ τὰ τῶν γυναικῶν ἣν πάλιν. ἀλλ᾽ ἵνα “τὴν ἁρπαγὴν 
αὐτοῦ δηλώσῃ, τοῦτο λέγει. δὲ λαβεῖν κατὰ πάντων τούτων 
κοινὸν τὸ οὐχ οὗτός ἐστιν. (νε18. 80.) ἈΠ. (41.) ἁρμοστῇ τῷ 
«“Ἰακωνικοῦ ἄρχοντι τῷ ὄντι ἐκεῖσε. ὅτι οἵ ἐν Δεκελείᾳ ἁρμοσταὶ 
συνεχώρουν τοὺς αὐτῶν κυ κήφτινν, λαμβάνειν, ὧν κλέπτουσι 

παρὰ τῶν ᾿Αϑηναίων, τὰ μέρη, καὶ αὐτοῖς καταβάλλειν βόνον 
τὸ δέκατον, ὅ ἐστι τῇ πόλει τῶν «“Ἰακεδαιμονίων, ἵνα διὰ τού- 
τῶν καὶ πολλοὺς παροξύνωσι καὶ προϑύμως δηοῦν καὶ συλᾷν 

τὰ τῶν ᾿Αϑηναίων. 

741. Ω ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ ὧν ἐσύλα ἐξ ὑμῶν. 6. (65.) δί- 
φρουν)} ἐπὶ τούτου ἐκαϑέξετο ὁ Ξέρξης ἐν τῷ «ἀὐγαλέῳ ὕρει τῆς 
᾿Αττικῆς. ϑεωρῶν τὴν ἐν Σαλαμῖνι ΟΡ ΝομΝ 101, (57.) ἀκι- 
νάκην] ὄνομα ξίφους Περσικοῦ. Ὁ 8...) ὄνομα͵ νομίσματος 
“παρὰ τοῖς Πέρσαις. 15. (467. 1.) γϑὰ μὲν γὰρ] πάλιν ἐνταῦϑα 
εἰπὼν τὸν μὲν οὐκ ἐπήγαγε τὸν δὲ διὰ τὸ ὡμολογημένον εἷ- 
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γαῖ, ὅπερ ἔμελλεν ἐπιφέρειν. ἔμελλε γὰρ ἐπάγειν" νομίξω δὲ χαὶ 
ὑμῖν τοῦτο συνδοκεῖν. τὸ ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαν οὐδὲν πρὸς τὸ 
ἄνω ἐστὶ, πρὸς τὸ, τί κωλύσει ἅπαντας εἶναι πονηρούς; 19. 
(9.) εἴ τις ἥλω παρὰ τοῖς ̓ Αϑηναίοις ἀποκρινόμενος εἶναι πολί- 

τῆς μὴ ὧν ᾿Αϑηναῖος κατὰ τὸ ἀληϑὲς, καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν τοῖς 
πολίταις, πρὸ μὲν χρίσεως ᾧκει τὸ δεσμωτήριον, ἁλοὺς δὲ ἐν 
τῇ πρίσει ὕστερον ἐπωλεῖτο. 

742. 16. (16.) ὅ ἐστι τῶν δημοτικῶν τῶν φυγόντων τὴν 
πόλιν ἐπὶ τῶν λ καὶ καταλαβόντων Φυλήν. 16. (18.) τόν τε 
᾿ἡγύῤῥιον καὶ τὸν Φιλέψιον ὃ ᾿Δριστοφάνης ὡς ἐχϑροὺς αὑτοῦ 
σκώπτει ἐν τῷ Πλούτῳ. 38. .(41. Καλλίστρατος) οὗτός ἐστιν 
ὁ ῥήτωρ, οὗ ξηλωτὴς ἐγένετο ὁ “4ημοσϑένης, περὶ οὗ ἔφη ἐρω- 
τηϑεὶς ὁ “ημοσϑένης, τίς ἀμείνων ῥήτωρ, σὺ ἢ Λαλλίστρατος ; 
ἐγὼ μὲν γραφόμενος, Καλλίστρατος δὲ ἀκουόμενος. ἦν γὰρ ἐπι- 
δεικτικὸς σφίδρα ὁ λ᾿αλλίστρατος. ὅϑεν καὶ ἀκούσας αὐτοῦ 

ἐπιδεικνυμένου ὁ 4ημοσϑένης εἰς ἐπιϑυμίαν ἦλϑε λόγων, ὡς 
εἰρήκαμεν ἐν τῷ βίῳ αὐτοῦ. 

748. 1. (81. ἰστέον, ὅτι χρήματα καὶ τῶν ἄλλων ἱερῶν 
τῶν ϑεῶν καὶ τῆς ᾿Αϑηνῶς ἔκειτο ἔν τινι οἰκήματι ὀπίσω τῆς 

ἀκροπόλεως τοῦ καλουμένου ὀπισϑοδόμου, καὶ σάν τινες τε- 

ταγμένοι, ταμίαι ἐπὶ τῇ φυλακῇ τούτων, ποτὲ οὖν πολλών χρη- 
μάτων ἀνενεχϑέντων ἐκεῖσε, ἔδοξε τοῖς ταμίαις». ὥστε λάϑρα τῆς 
πόλεως δανεῖσαι ταῦτα τοῖς τραπεζίταις» ἵνα αὐτοὶ “κερδάνωσιν 

ἐκ τούτου. ὡς δὲ τοῦτο ἐποίησαν, ἔτυχεν ὕστερον ἀνατραπῆναι 
τὰς τραπέξας. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἐμπρῆσαι τὸν ὀπισϑύδομον, 
ἵνα δύξῃ τὰ χρήματα ὑπὸ τοῦ πυρὺς ἀναλωϑῆναι καὶ μὴ ὑπ᾽ 
αὐτῶν. 4, (468. 6.) ἐξ Ξηγοῦνται περὶ ἐμπόρων τινῶν ᾿΄ϑη- 
γάίων, ὅτι ἥλωσαν σιτηγοῦντες εἰς ἄλλον λιμένα παρὰ τὸν τῶν 
᾿Αϑηναίων νόμον. νύμος δὲ ἣν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις τιμωρεῖσϑαν 

τὸν ̓ Αϑηναῖον ναύκληρον σιτηγοῦντα ἀλλαχοῦ, ἐπειδὴ λεπτόγεως 
ἦν ἡ ̓ Δττική. 21. (21.) ἀντιτιμωμένου ἤδη ἔγνωμεν, ὅτι 
ἐν τῷ λόγῳ τῆς τιμωρίας ᾿προσετίμα ὁ δικαστὴς, εἶτα ἐξὴν τῷ 
φεύγοντι ἀντιτιμῆσαι αὐτῷ, οτί τοῦδε εἰμὶ ζ ξιος. λοιπὸν παρὰ 
τῷ δικαστῇ ἣν ἡ κρίσις περὶ τοῦ ἀνασχέσϑαι ἢ οὖν .. 94. (18. 
καϑ'᾽ ὑπόϑεσιν ἔννοια. βούλεται γὰρ ἐκ τῶν ἤδη γεγονότων 
δίκας αὐτὸν εἰσπράξασϑαι. 

745. 12. (469. 14.) τοῦτο , προάγει ὁ Τιμοκράτης ὡς νό- 
μον παλαιὸν συμφωνοῦντα ᾧ αὐτὸς ἔγραψε. ὗ δὲ “ημοσϑένης 

λύει λέγων, ὅτι ὁ μὲν Τιμοκράτης λέγει αὐτὸν εἶναι νόμον, οὐκ 
ἐστὶ δὲ νόμος, ἀλλὰ ὅρκος τῶν “βουλευτῶν. ὁ γὰρ νόμος, φησὶ, 
παραγγέλματα, ἔχει καϑολικὰ, οἷον, τόδε μὲν ποιεῖν, τύδεὲ' δὲ 
μὴ ποιεῖν. τὸ δὲ, οὐ δήσω ᾿᾿ϑηναῖον οὐδένα, οὐκ ἔστιν ὥσπερ 
φωνὴ νόμου, ἀλλ᾽ ἀνϑρώπου τινὸς ταῦτα λέγοντος. ἐζήτησαν 
δέ τινες, διὰ ποίαν αἰτίαν οὐκ ἔταξε ταύτην τὴν ἀντίϑεσιν ἐν 
τοῦ παρανόμῳ κεφαλαίῳ: ἐκεῖ γὰρ ὀφείλειν ταχϑῆναι. λέγομεν, 
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ὅτι, ἐκεῖ εἰ ἐτέϑη, ὑπὲρ τοῦ Τιμοκράτους ἂν ἐτίϑετο. ἰσχυρὰ 
γὰρ ἤν ἀντίϑεσις. ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τοὺς ἀγῶνας καὶ μετὰ 
τὰς ἀποδείξεις τοῦ “δειχϑῆναι βλαβερὸν τὸν νύμον τὸν Τιμοκρά- 
τους σαϑροτέρα ἐγίγνετο ἐν τοῖς ἐπιλύγοις ταττομένη καὶ οὕτως 
οὔτε ἐδόκει αὐτὴν φεύγειν ὡς ὦ “ἄπορον καὶ δύσλυτον, καὶ πάλιν 
διὰ τῶν ἐπιλόγων νερλῆ αὐτὸν ἐπιδείκνυσι. 1014, (38.) τῶν 

7 ἐγγυητῶν ἐχόντων. τὴν ἴσην οὐσίαν ἐκείνῳ, ᾧπερ ἐγγυῶνται, 

ἵνα ἔσονται ἵκανοὶ γ ἐγγυήσασϑαι αὐτόν. 590. (48.) κατὰ ἔν- 
η Ὄ , 

στασιν καὶ ἀντιπαράστασιν ἐντοῦϑα λύει. ἰστέον δὲ, ὅτι πρώ- 
ν ἔταξε τὴν ἀντιπαράστασιν, βδὲ τὴν ἔνστασιν, διὰ τὸ ἀναιδὲς 

μᾶλλον. υ1. (67.) ἡ ἔνδειξις δίκη ἐστὶ κατὰ τῶν ἀτίμων καὶ 
πολιτευομένων, ἡ δὲ ἀπαγωγὴ ἐπὶ κλεπτῶν. Ξ 

746. 8. (1..). ἐνταῦϑαά ἐστιν ἡ ἔνστασις. αὐτὸ μὲν καϑ᾽ 
ξαυτὸ ὡσανεὶ ἐξ αὐτῆς τῆς φωνῆς ἔξεστι στοχάσασϑαί, ὅτι οὐκ 
ξστι νόμος. 18. (470. 8.) ἐστέον, ὅτι τὸν ὅρκον τοῦτον “τῶν 

ἡλιαστῶν ἐν τοῖς ἐπιλύγοις τέϑεικεν, ὡς ἐπιλογικὸν μᾶλλον ὄντα, 
ἀλλ᾽ οὐ τῆς ὑποϑέσεως αὐτῆς μέρος ὄντα καὶ τῶν ἀγώνων. 
49. (8.) ἰστέον, ὅτι ᾿νηφίσματα ἐνταῦϑα λέγει τὰ παλαιὰ τὰ 
ψομισϑέντα εἶναι καλά... 94. (0. οὐδὲ νομοϑετῆσαν περὶ τῶν 
ἰδιωτικῶν χρημάτων, ὥστε μὴ ἀπολαμβάνειν τοὺς ἰδιώτας τὰ 
χρέα, ἅπερ ἐδάνεισαν. τοῦτο γὰρ τυραννίδος ἐστίν. 1014. (17.) 
οἷον ἀναμερισμόν. τοῦτο .γὰρ εἴωϑε γίνεσϑαιν ἐν ταῖς ἀτακτού- 
σαις δημοκρατίαις. οἵ γὰρ πένητες πολλάπις καϑ᾽ ἑαυτοὺς γινό- 
μενον στασιάζουσι πρὸς τοὺς πλουσίους, λέγοντες, ὡς οὐ. δίκαιόν 
ἐστι τούτους μὲν ἔχειν γῆν πολλὴν, αὐτοὺς δὲ μὴ, ἀλλὰ δίκαιον 
εἶναι καὶ αὐτοῖς ἐξ ἴσου μερίσασϑαι τὴν γὴν ὡς οἰκείας. (ἔ, ὡς 
οἰκίαν ἑκάστην.) εταί Δάμαο ὩΠπυά ᾳπ4, φυοά ΠΟΙ Ροΐεγαιῃ 
Ἰερθυθ. 26. (25.) οὐδὲ τοὺς μένοντας, φησὶν, ἐν τῇ πόλει ζαὶ 
μὴ ἡμαρτηκύτας “παρανύμως ἐκ τῆς πόλεως ἐκβαλῶ. τὴΐ, (29.) 
ἠδύνατο γάρ τις᾿ μὴ ἁμαρτάνειν αὐτὸς, ἄλλον δὲ ὁρῶν ἀδικοῦντα 

περιορᾷν, ὅπερ ἐστὶν ἀληϑέστερον ἀδικεῖν, ὥς φησιν ὁ Θου- 
πυδίδης. 

747. .- 4.) ὅτι ὃ ἱερομνήμων ἐκαλεῖτο ὁ πεμπόμενος 
οἰν δοῦν εἰ εἰς τοὺς ᾿Αμφικτύονας ὑπὲρ τῆς πόλεως. 8. (44.) 
κυασμεύονται] κληροῦνται. κύαμον γὰρ ἐκάλουν τὸν κλῆρον αὐ- 
τὸν καὶ τὴν ψῆφον τοῦ λαμβάνειν. αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἄρχειν. ἦσαν 
δὲ αὑται ποτὲ μὲν τετρημέναι καὶ ἄτρητοι, ποτὲ δὲ μέλδιναι 
καὶ λευκαί. αἵ μὲν γὰρ μέλαιναι καὶ τετρημέναι ἦσαν καταψη- 
φιξύμεναι. φασὶ δέ τινες τῶν ἐξηγησαμένων,. ὅτι ἀπὸ χοιρείων 
ὀστῶν αὗται ἐγίνοντο. αἵ δὲ λευκαὶ ἄτρητοι ἤσαν αἱ ; σώζουσαι. 
4. (50.) καὶ κήρυκος καὶ πρέσβεως, ἀντὶ τοῦ τῶν οὕτως εὐτε- 
λῶν. εὐτελῶν δὲ πρὸν τοὺς ἄλλους ἄρχοντας τοὺς μεγάλους. 

ἰστέον δὲ, ὅτι ἄλλος ἣἦν ὃ κήρυξ τοῦ δήμου, καὶ ἄλλος ὁ τοῦ 
'σσολέμου, ὁ προηγούμενος. τῶν πρέσβεων πρὸς τῷ αὐτοὺς σπεί- 
σασϑαν εἰρήνην πρὸς τοὺς πολεμίους “βαστάζων σύμβολον τὸ" 



Ε ΟΟΡΓΙΟΚΒ ΑΌΘΌΒΤΑΝΟ. . ὅδ9 

πηρύκιον, Ὡ" (88.) νύμος ἦν δὶς τὸν αὐτὸν μὴ ἄρχειν ἐν 

τῷ αὐτῷ ἐνιαυτῷ μὴ δόντα εὐϑύνας τῆς προτέρας ἀρχῆς; μηδὲ 
ἄρχειν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τὸν αὐτὸν διὰ τοιαύτην αἰτίαν, ἵνα 
μή οἵ βουλόμενοι κατηγορεῖν. αὐτοῦ ἄρχοντος, προσδοκῶντες 
αὐτὸν πάλιν ἄρχειν τὴν αὐτὴν ἀρχὴν, ἀναγκάζοιντο σιωπᾷν 
πολλάκις ὄντες τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ὑπηρέται οἵ δυνάμενοι αὐτοῦ 
κατηγορεῖν διὰ τὸ συνειδέναι οἷς ἔπραξεν. 8. «(α11.) ἔστε γὰρ 
πολλάκις. αὐτὸν μὲν μὴ λαμβάνειν τινὰ διὰ τὸν ὄρχον, ὑποβάλ- 
λειν δὲ ἢ ἄνδρα, ἢ γυναῖκα λαμβάνειν ὑπὲρ αὐτοῦ ἢ δι᾿ ἄλλης 

τέχνης ἢ μηχανῆς. 
748. 8. (471. 8:) ἐνέμεινε τῇ τροπῇ τοῦ σπέρματος » ὡς 

ἂν εἰ ἔλεγε, μὴ καταβάλωμεν, φησὶ, σπέρμα τοιοῦτον πονηρίας, 
εἰ καὶ μὴ μέλλει ἀναβλαστῆσαι πώποτε καὶ αὐξῆσαι. 98. (16.) 
νομίζεται γὰρ τὸ νομοϑετεῖν ὑπὲρ τῆς πόλεως εἶναι, ὅμως εἰσὶν 
αἵ (νἱάεραίαν) παρανόμων γραφαὶ, ἀλλ᾽ οὖν γε αὐτὸ καϑ᾽ 
ἑαυτὸ τὸ νομοϑετεῖν νομίζεται καλόν τι εἶναι. 

149. 10. (28.) βούλεται δὲ ὥσπερ ἐκβολὴν ἐνταῦϑα ποιήσα- 
σϑαι συνηγόρων. διὰ τί δὲ οὐκ ἔστιν ἀκριβῶς ἐκβολὴ συνη- 
γόφων, ἤδη εἴπαμεν ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Ανδροτίωνος. 18. (88.) ἀντὶ 
τοῦ σχολάσαντα καὶ ἀργήσαντα ἀπὸ τῶν ἄλλων πραγμάτων, ἵνα 
σκέψηται ταῦτα. ὅρα, πῶς αὐτὸ (510) φϑύνον συνάγει διὰ τού- 
τῶν. 929. (Ρ65.) τοῦ μὲν εἰ καλεῖ] τοῦ Τιμοκράτους. τοῦ δ᾽ 
εἰ πάρεισι] τοῦ ᾿Ανδροτίωνος. οὔ, (472... παρέκβασις πάλιν 
ἐπὶ τὰ πολιτεύματα ᾿Ανδροτίωνος. Ρεπ. (12.) ἐξήτηται, διὰ 
σοίαν αἰτίαν τὰ αὐτὰ μέλλει ἐπιφέρειν, ἅπερ εἶπεν ἐν τῷ κατ᾽ 
᾿᾿Ανδροτίωνος. οὗ μὲν λέγουσιν" οὐχ οἵ αὐτοὶ ἦσαν δικασταὶ καὶ 
οὐδὲν ἦν ἄτοπον πρὸς τοὺς μὴ ἀκηκούτας ἐκεῖνα πάλιν τὰ 
αὐτὰ λέγειν ἐνταῦϑα. ἄλλοι δὲ λέγουσιν, ὅτι ἠϑέλησεν ἐνδεί- 
ξασϑαν ὁ Διόδωρος, ὅτι ἰδιώτης ἐστὶ καὶ οὐκ ἠδυνήϑη ἄλλως 
σκέψασθαι τὰ αὐτά. βέλτιον δὲ λέγειν μᾶλλον τὴν αἰτίαν, ἣν 
εἴπαμεν ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς. 

750. 91. (45.) ἀντὶ τοῦ δηλάτορι, ἀπὸ τοῦ προσαγαγεῖν 
αὐτῷ καὶ ὑποβάλλ εἰν τινὰς ἀπαιτῆσαι ἀδίκως. τὸ δὲ ἀποδέκτας 
ἀντὶ τοῦ ὑποδεχομένους τὰ χρήματα. 

754. 20. (474. 2.) οἶδεν ὁ ῥήτωρ παλαιὰ πράγματα ἐγκα- 
λῶν τὰ τῶν εἰσφορῶν. καὶ ἃ “προείρηκεν. ἐπειδὴ οὖν ἀνέκυπτεν 
αὐτῷ παφαγραφικὸν ἀπὸ χρύνου, διὰ τοῦτο ἀναγκάξεται λῦσαι 
αὐτό. 97. (7.) τὸ οὔκουν παροξύνεται, ἐπειδὴ πάλιν ἐπὶ ἀρ- 
γήσεώς ἐστιν. 

1517. 7. νῦν περὶ ̓ Ανδροτίωνος λέγει, ὅπερ εἶπεν ἐν τῷ 
κατ᾽ ᾿Ανδροτίωνος περὶ Τιμοκράτους. 

7588. 97. ὁ Τιμοκράτης. 114. (44.) τινὲς βούλονται. ἐν- 
τεῦϑεν εἶναι τοὺς ἐπιλόγους , ἐπειδή φησιν ἐν τῷ πρὸ αὐτοῦ 

πώλῳ ἐπελογίσατο τὰ Κ κεφάλαια. 1514, (56.) ὃς ἐκτέτισται τὰ 
χρήματα] τινὲς λέγουσιν ἐκ τούτου νομίξζεσϑαι τὸν λόγον͵ ἀσύ- 

τατον. εἰ γὸρ ἐκτέτισται τὰ χρήματα, καὶ ὁμολογεῖ καὶ ὁ 4η- 



δ90 ΒΟΒΟΒΙΑ ἈΡ' ΡΕΜΟΒΊΠΕΝΕΝ 

μοσϑένης ἐνταῦϑα τοῦτο αὐτὸ, οὐκοῦν περιττῶς κατηγορεῖ: λέ- 
γομεν, πρῶτον μὲν καὶ αὐτὸς ὃ ῥήτωρ ἐπισημαίνεται, τοῦτο, ὅτι 
οὐ περὶ τούτων ἐστὶν ὃ ἀγὼν νῦν, ἀλλὰ περὶ τοῦ εἴτε ἐννόμως 
ἐγφάφη ὃ νύμος ὃ Τιμοκράτους, εἴτε παρανόμως. ΜΗ] ῥγδδΐοχοα. 

759. ὅ. (11) οὐδὲ καϑ᾽ ἕν] ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὅλως. 1ρὶά. 
(014.) εἰ μὲν γὰρ ὑπὲρ τούτων] τὸ διλήμματον πάλιν σχῆ α. 

18. (471. 1.) ὁ ὅρα, πῶς τὴν λύσιν ἐκ τῶν 7 περιείληφεν, ἀπὸ 
τοῦ αἰτίου, ἀπὸ τοῦ συνέχοντος, ἀπὸ τοῦ κρινομένου, 20. 
(5.) τὸ ἀναίσχυντον αὐτοῦ δείκνυσιν. 95. (86.) πρὸς τοὺς 
λόγους, οὕς λέγει ὁ “Τιμοκράτης. 

760. 10. (57. ὅτι εἰς δύο μεμέρισται τὰ τῶν πόλεων, εἷς 
τὰ ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια. 

761. 9. (478. 1) τῶν συνηγορούντων αὐτῷ} ἀντὶ τοῦ οὔτε 

φίλος. 20. (11.) τὰ “χρήματα τῶν πολιτῶν, ἅπερ ὀφείλει ἡ 
πόλις διπλᾶ λαβεῖν ἀπὸ τὸν (510) περὶ τὸν ᾿Ανδροτίωνα. 98. 
(16. ἀντὶ τοῦ καταβάλλειν μετὰ τοσοῦτον χρόνον προβάλλονταν 
λέγοντες, δεινὸν εἶναι, εἶ δεϑήσονται. 

762. 4. (855.) καὶ διάκονον] τὴν πόρνην, ἀπὸ τοῦ διακο- 
νεῖν ταῖς ἡδοναῖς, ἵνα αἰνίττηται εἰς τὰς περὶ Σινώπην καὶ 
Φανοστράτην. 10. (38.) πράττοντα ἀντὶ τοῦ εἰσπράττονται. 
14. (49. τὸν λόγον λέγει.» οἷον αὐτὰς τὰς εὐθύνας, περὶ ὧν 
ἔμελλεν ἀπωιτεῖσϑαι, τί εἰσέπραξεν καὶ ἐκ τίνος. ταῦτα δέ ἐστι 
τὶ οἷον εἰς ἁ ἀνάλωσεν. 26. (479. 11. νύμος γὰρ ἦν, εἴ 
τις ὀφείλων. , πρὸ τῆς ἐητίσεως τελευτήσει, τοὺς παῖδας ἀπο- 
διδόναι τὸ ὔὕφλημα. εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτοὺς ἀτίμους εἶναι, ἕως 
ἂν ἀποδῶσιν. 

768. ὅ. (45.) οὐχ ἁπλῶς ταῦτα πάντα διαβάλλει αὐυτ᾽ ἐκ 
τοῦ ἔξ... ..«.ὁν ο «ος ἀεὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ ῥήτωρ, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ ἔγνω, ὅτι τινὲς τῶν κρινομένων, εἰ καὶ ἁλίσκονται ἐν 
τῇ κρίσει, ἀλλ᾽ οὖν γε πολλάκις πφοβαλλόμενοι τὸν ἔξωϑεν ὃ ξαυ- 
τῶν βίον δύνανται σωϑῆναι, εἰκότως ἐξεῦρεν ὁ ῥήτωρ τὸ καὶ 
τὸν ἄλλον αὐτοῦ βίον καὶ ἐν τοῖς ἐπιλύγοις διαβάλλειν, ὕ ἵνα μὴ 
εἰς τοῦτον παταφεύγωσιν. 8. (56. ) ἀντὶ τοῦ πρὸς γάμον οὐκ 
ἐκδέδωκεν, ὡς ἐλευϑέραν, ἀλλὰ ὡς δούλην πέπρακεν. εἶτα ἐπι- 
φέρει, πῶς αὐτὴν ἐπώλησε καἱ τίνι. ,.12. (57.) ὥσπερ δ χε- 
τλιάξοντος, διότι ἐπὶ ξένης ἐκδέδοται ἀστὴ οὖσα, τοῦ νόμου 
τοῦτο ἀπείργοντος. τὸ δὲ ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ τὸ πραϑῆναι ἔξω τῆς 
πόλεως, 

164. 9. (480. 16.) οἵ βουλόμενοι, . φησὶν, ΧΟΥΌΝ ΗΔ ΤΥ 
εἰν τοὺς νύμους καὶ τὴν πολιτείαν, ἐξ οὗπερ ἐδέϑησαν. 

7106. 16. (56.) ἰστέον, ὅτι ὁ μὲν Σόλων ἐγένετο ἐπὶ τοῖς 
χφύνοις τῶν τυράννων ἐν ταῖς ᾿Άϑη λῷον ἐς ον 
πρὸ αὐτοῦ ξ καὶ αὶ ἔτεσιν, ὥς φησιν ὁ “Διόδωρος. ἀντὶ τοῦ 
συνϑέσϑαι, ὅτι καλῶς ἔχει ὁ νύμος ὁ περὶ τοῦ νομίσματος. κατὰ 
κοινοῦ δὲ πάλιν τὸ λέγεται. 
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766. 2. (481. 12.) ἀπὸ τοῦ ἥττονος τὸ ἐπιχείρημα. 5: 
(5.) ἀντὶ τοῦ δεῖ κολάζειν ἐκεῖνον, εἴ; τις ,διαφϑείρει τὸ νό- 

μισμα ἐκεῖνο» ὅπερ ἐστὶ τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνον τὸν 
διαφϑείροντα τὸ τῶν ἰδιωτῶν. εἰσὶ γὰρ καὶ ἰδιωτικοὶ νόμοι, 
οἷον μὴ λαμβάνειν πολλοὺς τύκους, καὶ ἄλλοι τοιουτότροποι. 

ἀλλ᾽ οὐχ οὗτοι καταλύειν εἰσὶν ἱκανοὶ τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ οἵ δη-- 
μύσιοι. 90, (38.) μικρὰν μὲν, ἐὰν καταλύωνται, μεγάλην δὲ, 
εἰ σώζωνται. 

767. ὃ. (25.) δῆλον, ὅτι ἐὰν μὴ σώξωνται οἵ νόμοι. 9. 
(27.) δι᾿ οὗ νύμου ἔγραψεν ὃ Τιμοκράτης ὑπάρχουσιν αἵ τιμῶ- 
ρίαν τοῖς βουλομένοις ἐμμένειν αὐτῷ καὶ μὴ ποιοῦσιν, ὥσπερ 
οἵ παλαιοὶ νύμοι. 

Ηΐϊο Πηϊοραμξ δοἤμο]α οοάϊοϊθ Απρτιίδη!, ποαπθ δά [π56-- 
«ποηΐο8. ογαμ Ομ 68. απ ἀἀβοῦιρίαμη ΜΠ ΘΠ, 40 111 αυϊάριν 
ΡΥ βθηϊα πιὰ. πὸ αὐἱ ἔτὰ απδοάδηι δβοσιρϑιξ μηδηῖιδ 
ΓΟΟΘΏΓΟΥ δὰ [ορ(ϊθαιη, 

1278. 4. (697. 18.) χλῆδον] δμέϊατια πιᾶπι8 τὸ πλῆϑος Ὃ 
ἰλύος. τονα πηλη18: τὸ τῶν καϑαρμάτων καὶ τῶν ἀπο γρ . - - 
καὶ ἡ τῶν ποταμῶν προ .......- καὶ πολὺ μᾶλλον νου. 
γειμάῤῥων, ὃ καὶ χλῆδος καλεῖται νῦν. ἴσως ὁ δήτωρ λέγει, 
[Ἂ χοῦν καὶ φρυγανώδη τινὰ ἐκ τοῦ χωρίου ὁ Καλλικλῆς εἰς 
τὴν δδὸν ἐμβέβληπε. ν. βοι πιαι οοὐϊοῖὶβ Βανανῖο. 07, (81.) 
ἀτίμητος ἀγὼν, ἐφ᾽ ὃ [516] τίμημα ὡρισμένως ἐκ τῶν νόμων 
σῦν Ὁ ΠῚ δικάζοντες ἐτιμῶντο, τί δεῖ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι. ὃ 
δὲ τιμητὸς, ᾧ πρύσεστιν ἀπὸ τῶν νόμων ὡρισμένως. ν. ἨδγροΟΓ. 
ν. ἀτίμητος. 

Ψ ΑΙάΐπα 1,οϑϑϊπσίαπα τοροσὶ μᾶθο βομο]1α, ΔΛά Ρ. 51. 8. 4αποᾷ 
Ἵΐοπι ἴῃ Ατπιραβίαπο Ρυΐπιο ΤΟΡΟΥΪ, (ν. βιργα) οὐπῃ [18 ψαγιοίαί!- 
5 Ἰδοίϊοι8. νοῦ8, 1. ἐστιν ἈΡοβὲ ἃ 1 6 ββι σα η0 ΘΧΘΟΠΊΡΙΟ, 2- 
ἐπέστειλε τοῖς Εὐβοεῦσι μὴ δεῖν συμβουλεύων ἐλπίζειν εἰς τὴν 
᾿Αϑηναίων συμμαχίαν, τῶν μηδὲ αὑτοὺς σώζειν δυναμένων. 

58. 5. [εἰ πσηι μια] τι5 50ΠΟΪΠ ἰὸς οβὲ ἴπ 1 οϑϑίπρίαπο: ἔν 

τινος παλαιοῦ ἀντιγράφου. Πλούταρχος εἴς. 1. ργὸ ἐπανέστη 
δὲ ἴῃ [,655, ἐπανεστήκει. Φ. καὶ βΘΟΌΜ 1 αθοδὲ ἃ [οδϑπᾷ, 
τριά. ῬΟῃΘ συνεπέϑεντο ἁδαϊι 1,658. αὐτῷ. 8. ἔπεμψε πρὸς 
οἰἴἴαπη ἴῃ [,688. οδί βδίπο οὖν, φᾳιηοά ὙΥοΙΓ '4ς 500 δἀά!ατ:. εἴ ἴῃ 
Ὁαοίου5 4ποπ6. ΘΟμΒΟΠΕ [,658. ὩΡΟΡΥΆΡΗΟ ππθ0, ἘΡῚ ἃΡ δαϊέ, 
ὙΥο Πάπα 5οΠο]Ἰουτη Ατιρσιιβίϑῃ ΟΥ 1} Ὠ]ΘΊΙΠῚ ἈΡΟΘΓΆΡ τα ἀἸβοϑαιϊξ, 
ΘΠ ΔΠι ἘΠῚ ΠΟΙ] ΔΕ) ΠΟ ᾿παἀϊοο, 4. ροϑβί πεισϑέντες ἀπέστειλαν 
δῖο ῬγοσθαΪΕ ΟΧΘρ αι [οββίπβίαπαμ: μετεπέμψαντο καὶ μισϑο- 

φύρους ξένους; οἷς μετὰ τὸν πόλεμον ἀπαιτοῦσι τὸν μισϑὸν, 

᾿Αϑηναίων λογάδας δήσας. .. δωκε. οἵ δὲ ᾿Αϑηναῖοι πεντή- 
κοντα τάλαντα πέ έμψαντες ἐλύσαντο αὐτούς. 

44. 2. ἐπιτιμητικὸν] ἠϑιπόν. 
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70. αι. δὰ ν, Ποτίδαιαν δ᾽ ἐδίδου] Ποτίδαιαν ἐκπολιορκή- 
δας ὑπ᾽ ᾿᾿ϑηναίων «φρουρουμένην, τοὺς ᾿᾿Αϑηναίων. φρουροὺς 
ἀπέστειλεν, εἰς αὐτοὺς, νέμων μέρος τι χάριτος καὶ ᾿Αϑηναίων 
δήμῳ. τὴν δὲ πόλιν ἐξανδραποδισάμενος καὶ ἅψας, ᾿Ολυνϑίοις 
ἀστυγείτοσιν οὖσι νέμεσϑαι τὰς χτήσεις ἔδωκε. 

“τ Δα ἀΥσαμιθηΐο αα νου. “Αλονήσου οδὲ τι οοὐϊοα 
1, ββϑίηρ. 1οο. βομο μι: ταύτην τὴν νῆσον οὖσαν περὶ τὴν Θρά- 
κην Σώστρατος λῃστὴς ἐσφετερίσατο, ὃν Φίλιππος πολεμήσας 
ἀπέσπασεν. ϑεὰ οδὲ ος Ἰάθῃ ἴῃ Απρσιβίαπο δὰ Ρ. 48:.3... 78. 

38. δα ν. τοῦ ϑήτορος πος Ἰορίταν: ΒΟΠΟ]πιπι 1π Γι οββδιπρίαπο: 

μαὶ ἐπειδὴ ᾿φώβυλος ὁ ἀδελφὸς, αὐτοῦ , ἐδημηγόρει. 
71. τ. τὴν ποῤδησίαν] ἣν οὐχ ἀνεῖλον ὦ παρὰ Ξέρξου 

καὶ Δαρείου, ὧν οἵ διακομισταὶ ἀνῃροῦντο. 
790..[7. Αὐὦ βοβοϊη νυ]σαΐδα οἱ Βαναυιοὶ δα τ, σύμβολα] 

Ῥγὸ ἐμπόρων (του, 8.) εδὲ ἐμπορίων ἴῃ [μοββῖπβ. 
84. 25. ᾿Αλεξάνδρῳ] τῷ Πολοττώ, ἀδελφῷ τῆς ᾿Ολυμπιάδος. 
98. .-15:..λἤἥΨἅΨἅ ἀν βυτπομειηι ΟΥΔΙΙΟΠΙ5 ΟΠου Βοποβιἴοδθ. Καρ- 

δία πόλις “Μιλησίων. ἄποικος ἐν Χεῤῥονήσῳ, καὶ τοὔνομα ἔσχεν 
ἐντεῦϑεν. Ἑρμοκράτους τοῦ Μέλητος σ Ἰ4οαΐπι) οἰκί ζοντος αὐτὴν 

καὶ θύοντος, κόραξ ἁρπάσας τοῦ ἱερείου τὴν καρδίαν ἀφ. .... 
[{ογ5. ἀφῆκεν] εἰς τὴν γῆν. 
ξ 100. 92. μήποτεὺδὲ γρ. Βάστηραν ἢ Πίστειραν ἢ ἢ Ἐπίμαστον. 
(ν. 5080), Βατᾶν.) ; 

108. 2. ἐπὶ πολλῷ] πακῷ δηλονότι. 8. τούτων] τῶν 
ἡμῖν συμβεβηκότων κακῶν. ᾿ 

106. 97: δημεύει} τό τινος οὐσίαν δημοσιεῦσαι. 411 γηᾶ-- 
πι5: τὰ τοῦ δήμου μετέρχεται. ᾿ 

107. ὅ. ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν. ὁ τὰ ῥᾷστα "βουλόμενος 
λέγειν ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ κινεῖται, ἵνα τι κερδάνῃ. ὃ δὲ τὰ 
βέλτιστα καὶ μὴ τὰ ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς ἥδιστα, ἐκεῖνος τῇ 
τύχῃ ἑαυτὸν ἐκδίδωσι, κἂν εἴ τι ἄρα ἐπ᾿ αὐτῷ συμβῇ. . ποιεῖ 
οὖν κρείττονα τὴν τύχην, ἤπερ τὸν λογισμόν. ἀντὶ τοῦ πλείω 
ἑαυτὸν ἐκδίδωσι τῇ τύχῃ; ἢπερ τῷ λογισμῷ. 16. τῶν τοιού- 
των] οἷα οὗτοι οἱ δή τορες. 90. προήχϑην] διεγέοϑην.. 

108. 1. ἐπὶ τοῦτο]. τὸ βέλτιστον. ῷ. προάγεσϑαι] ἀντὶ 
τοῦ προάγειν. παϑητικὸν ἀντὶ ἐνεργητιποῦ. 19. τούτων ] 
ἤγουν ἐκ τοῦ ἐκεῖνον εἰπεῖν καὶ ὑμᾶς πρᾶξαι. 28. τι τῶν 
τότε] τὸ ἐκβαλεῖν τοὺς Θηβαίους ἐκ τῆς νήσου. 27. ἐν κεφα- 
λαΐίῳ!} ἐν συντύμῳ λόγῳ. . 

149. 9. ἴῃ βομοιο δὰ νοος ἀτύπως ἀαξ [,6585, ΡγῸ γοσ. 
ποχῶς, ἀτύπως. 

14... .δὦ] παράλειψις μηδὲν ἧττον λέγουσα.. 
191. 5. ὥσπερ νῦν πρίαται ὁ Φίλιππος παρὰ τῶν λεγόν- 

τῶν καὶ τῶν στρατηγούντων. Ῥϑι. ἄτιμος, ὁ ἀτιμώφητος, ἵἿ ἵνα, 
ἐάν τις αὐτὸν φονεύσῃ, μηδὲ μία τιμωρία γίνηται ὑπὲρ αὐτοῦ 
τελευτῶντος κατὰ τοῦ φονεύσαντος αὐτόν. 

122. 10. εὐαγὲς εὐσεβές. ἄγος γὰρ ἐκ τοῦ ἐναντίον τὸ ἀκά- 
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ϑαρτον. 1ρ1ά, ὑπὲρ τίνων πραγμάτων φόνου δικάξεσϑαι͵ παρέ- 
χονται φύνου δίκας, ἐὰν φονεύσῃ. ἔστε γάρ τινὰ πράγματα, 
ἔνϑα ὃ πονήσας φόνου τιμωρεῖται. 25. . στηλίτας ἐποίουν τοὺς 
δωροδοποῦντας. ἀεὶ τοῦ ἐνέγραφον αὐτοὺς ἐν ταῖς στήλαις. 
οδὲ οἴϊαπι 1 Ατισιιϑίδηο, 

181. 11. περὶ αὐτῶν] τῶν προσαγγελϑέντων. 
,.188. 1. μανδραγόύρας] βοτάνης ὑπνωτικὸν καὶ λήϑην ποι- 

ἡτικόν. (ομΐρου. 5] ὰ Βανδυοᾶ. 91. ἐπετείχισεν] καϑ᾽ ἡμῶν 

εἰργάσατο. 
188...18. χωρία Θρακικὰ περὶ τὸν Ἴστρον καὶ τὴν ᾿Αμφίπολιν. 
145. 21. ἀχϑεσϑῆναι] διὰ μίσους γενέσϑαι. 97. πεκηλη- 

μένοι] ἀπατώμενοι. 
140. 2. παραϑεὶς] εἰς σύγκρισιν ποιήσας. 
182. 27. μερίδας δηλονότι κατὰ πέντε καὶ δέκα, ὡς γί- 

γεσϑαι ἑβδομήκοντα πέντε ναῦς. 
229. 8. ἐπήρειαν] ἐπήρεια κυρίως ἡ ἐν τῷ πολέμῳ ἀπειλὴ 

καὶ καταδρομή. ἐκ τοῦ Ἄρης, ἄρεια, καὶ μετὰ τοῦ ἐπὶ, ἐπήρεια. 
957,.0υύ18. ἀναλγησίας] ἀναισϑησίας καὶ σκληρότητος. 

241. 34. σχῆμα τῆς κατὰ κῶλον ἐπαναφορᾶς. ὅπερ ἐστὶ 
καὶ παρισώσεως εἶδος. 

942, 18. ἑωλοχρασίαν] ὅτι πράγματα ἀρχαῖα συγκεράσας 
ὁ «Ἰϊσχίνης κατηγορεῖ αὐτοῦ. τὸ γὰρ ἕωλον ἀρχαῖον σημαίνει. 

248. 28. παροιμία ἐπὶ τῶν μάτην καὶ ἀναιτίως ἀπολλυμένων. 
20δ. 0. , ἁρμοσταῖς οἵ εἰς τὰς ὑπηκύους πόλεις ἄρχοντες 

πεμπόμενοι ὑπὸ “Πακεδαιμονίων. 
288. 17. βάταλος βδελυρὸς καὶ αἰσχρύς. Εὔπολις δὲ τ. 

χτον βάτταλον λέγει. μήποτε οὖν ἔνϑεν τοὺς κιναίδους πο. 
λους καλοῦσι. 

544... 0ϑ.ἍΨ .«ἐνθυμούμεμορ Ϊ .: «0. τοῖς κνν φεν ΕΓΡῚ δοϑοοία ἢδος 
ογδῃξ ἃ ΘἾ] 6110 ὈΙΡ] ΟΡ οδὶ, ϑονήρία 111 Β511Π1118ἃ Ῥαβίμα] μετ᾽ εὐνοίας 
ἀκοῦσαί μου λέγοντος, ὑπολογιζομένους. τό τε μέγεϑος τοῦ 
κινδύνου καὶ τὸ πλῆϑος τῶν αἰτιῶν, πρὸς ἃς ἀπολογήσασϑαί 
μὲ δεῖ, καὶ τὰς τέχνας καὶ τὰς κατασκευὰς τοῦ πατηγύρου καὶ 
τὴν ὠμότητα. 

844. ὃ 8. σημείωσαι, ὅτι τὸ πέμπτον μέρος ἐν τῇ προκατασκευῇ 
τεϑειμένον πρῶτον περαΐνεν τῶν ἤσεων. προάγων δυνάμεις. 
12. ἐξ ᾿Δφκαδίας]} οὗτος ἦν ἐν ᾿Δρκαδίᾳ, ἥτις οὕτω Μεγάλη 
πόλις ἐκαλεῖτο, ὅϑεν ὑπὲρ “Μεγαλοπολιτῶν “Ἰημοσϑένης φει- 

855. ρει. οὑτωσὶ] ἁπλῶς καὶ μὴ μετ᾽ ἐπιστασίας. 
551. 14. «καλοῦσιν τὸ τάχος δηλοῖ διὼ τῆς καλοῦσιν. 

οἷον ἤπειγεν ἡμᾶς ἐξιένωαν ταῖς ἐπιστολαῖς ὁ Φίλιππος, τοῖς 

ἔργοις ἐναντιούμενος. 
861. 16. σημείωσαι, ὅτι ἐπιλογίξεται ἔοι καὶ ἀγωνίξεται. 

ἐπίλογος γὰρ αὔξων τὰς συμφοράς. ἐπῳγωκίζρραι δὲ πάντας 
ἀπολύων, πλὴν Αἰσχίνου, τῶν ἐγκλημάτων. αὔξει δὲ τὸ πάϑος 
τῇ δεινώσει χρώμενος. ἡ δὲ δείνωσις ἐξ ἀγαϑῶν. (γιάοβραίιχ,) 

επιοοέν, Ἴοηι, 11, »Ὰ 
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αἵ γὰρ συγκρίσεις εἰσὶ τῶν αὐξήσεων. ,αὔξομεν δὲ οὐ τὰ ἀγα- 
ϑὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία, ἵν ὄγκον ἡ δείνωσις λάβοι. 
ἐμέρισε τὸν χθόνον εἰς ἐνεστῶτα καὶ παρῳχηκότα, καὶ τὰ πρά- 
γματαὰ εἰς πηλικότητα καὶ ποιότητα καὶ δεινότερα εἰπὼν καὶ μεί- 
ζονα. ἵνα δὲ μὴ ψιλὸν ποιήσῃ τὸν λόγον, ὥσπερ ἐν τραγῳ- 

δία δεινολογούμενος, παραμίγνυσι καὶ τὸν αὐτῶν πφαγμάτων 
παρεπόμενον φύβον, ἵνα καὶ ὁ τῆς πόλεως κίνδυνος προτεϑεὶς 
χαλεπώτερον τὸ πάϑος ἐργάσηται. ἣν ϑΒο Πα Βαναχῖοα, 

864. 18. ἴσως ἐσώϑησαν κατὰ τὸ εἰωθὸς παρὰ τοῖς Δατί- 
νοις. ὡς “ίβιος να] 165. ψ]οΙηλ8, ΡΓῸ πὶ οογίαμι φαοάάδηι 
1π5 1} πτ1} 6586 νἹἀθαΐαγ, 

86. 8. τὸ ἀσύνδετον, ὅπερ εἶναι τῆς γοργότητος δοκεῖ εἶναν 
κατὰ ταὐτὰ τῷ ἵἕενίεα. ΟἿ ἐπανυίηῖοϑ; ἀαίο ἰεἰὰ. ΒοΆ ΜΠ 116 ΠΊΓΟ8. 

878. 94. σύγκλητος ἐκπλησία ἡ γενομένη διὰ τὸ ἐξαίφνης 
κατεπείγειν. 

ὅ84. 8. δηλονότι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ μηδενὸς ἄλλου διδόντος 
δέξασϑαι τὸ διδόμενον ἢ πεμπόμενον. 

ϑδ.. 4: Τάθμι δβί βοβοιίαπι ἴῃ [οββί βία πὸ 8 4ιοά 1η Βανα- 
τίοο δὰ ἢ. 1], οαπα ἰἰαο γαριοίαΐο ΘΟΕ ΟΙΙ8. σύνεγγυς τῶν ποταμῶν 
“Ηδύλιον. εἰ ὑπὲρ τὸν ᾿Ορχομενὸν ὅρμ (οαοίοτ!5 ἐεργτὸ 

414» 5: ὡγρκενοωμονε 8} ὕπτιοι καὶ νυστάζοντες, ἀλλ᾽ οὐκ 

ὀρϑοὶ καὶ νήφοντες. 
498. υἱῖ. ὅρος τῆς “Ελλάδος. ἐκ δὲ τῶν τῆς σπύλεως ἀγώνων 

καὶ ἀποστύλων εἰς τοῦτο κατῆλϑεν, ὥστε ὡμολόγησε δυοῖν μὲν 
ὅροιν μηκέτι πλευσεῖσϑαι, πρὸς μεσημβρίαν μὲν Χελιδονέας, πρὸς 
δὲ ἄρκτον Κυανέας ϑέσϑαι. 

465. 28. περὶ τῶν εἰσφερύντων μόνον εἷς τὸν πόλεμον, καὶ 
περὶ τῶν τριηραρχούντων ἅμα καὶ εἶσφε ρόντων. 

491. 4. Αά ᾿ππο Ἰοοεπ δάξονι Ἰρέαιβ ογαΐ 1 Ἐ  βϑιπσίαπο ἸΟΟΤΙ5 
6Χ ἀδβο]η15 ΟΥΔΊΙΟΠΘ Δάν ΘΡΒα8 Οἰθδι ρΒβομίθμ,, ἀεὶ εϑὲ 1ῃ οὐποις 
Η. ϑιδρηδϑι Ὀ. 80. ἰο: ἦσάν τινες κατὰ τοὺς τότε καιρούς. Ὧ1- 
46 Πᾶ5 ΘΧΟΘΡΡΒΙ γαγϊοίαΐθβ ᾿Ἰθο 015, 615. 2. ῬΓῸ πόνον 10] ἐδΐ χρύ- 

γον. ψ6γ8. 8. τὸν δῆμον ἀΡϑθπί, νου5. 5. ΡτῸ ὙΘΥΡ15. ἐφ᾽ ᾧ τε μὴ 
ἐπιγράφειν εϑί 11 Τμοϑβίπρίαμο ἐ ἔφη τε μήτε, ἐπιγρ. Ἰριά, τρεῖς 
ἤσαν ᾿Αϑήνῃσι στοαὶ, ἡ μὲν βασίλειος, ἡ δὲ τῶν “Ερμῶν, ἡ δὲ Πει- 
σαναπτὶς, ἀπὸ Πεισάνακτος τοῦ κτίσαντος. αὕτη δὲ, γραφέντων ἐν 
αὐτῇ τῶν ἐν “Μαραϑῶνι καὶ ἄλλων τινῶν, ποικίλη ἐχλήϑη. 

598. 6. ταῦτ᾽ εἶναι] τὰ τοῦ Εὐκτήμονος. 
594. ἐλ ὀμωμοσμένοις] ἐ ἐγχειρεῖ ἀπὸ τούτου, ὅτι οἵ μέλλοντες 

ἐκνιοςν ὄμνυον πρότερον δικαίως -. . -. εἶτα ἔκρινον. 
401. ἴπι ἀὐσυμιθηΐο Δ]|Γ6γῸ ν. φιοά οϑὲ ἴῃ ΑἹάϊπμα,, αἀἸγουβιπῃ 

Ὁ 6ο, «ιοά δδὲ ἴῃ ῬαγΊβ1πᾶ, οὐδδνῶ: 1 Αὐὶβιοογαΐομι, 618, 
18. γγὸ ὧν, ἐθελήσει 4αι σοΥ οἴου [,οβϑι πρίαμτιβ ὧν, οὐκ ἐϑε- 
λήσει. ἰΐεμι ψεγ8. 31. οὐκ Δ 1 αηΐθ ἐναντιωϑῶσι. 
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ΤΌΝ Θ ντ ΩΣ 

ΓΕΟΤΙΟΝΊΤΤΝ ΑΒ ΕΡΙΤΟῚΕ ΙΝ ΟΚΑΤΙΌΝΕΝΜ ΠΕΜΟΘΤΗΚΝΙΒ, 

ΑΠΌΤΟΒΕ 518, ἹΜΜΙΘΘΑΒΕΝ, ΟΝ ΡΒΑΕΜΙΘΘΙ5 

ΤΕΟΤΙΟΝΙΒῸΝ νὉΠΟΛΆΙΌΝ ΒΒΆΟΒῺΝ, 

Ῥὰρ, ψἘγ8. ψΟΪ αμηἶ 15 οι]. 
5 

“4 
1 

20 
20 
2 

1: 
1 
δ 
ϑ 

20 
χά 
[ 
12 

τοῖς οἰκείοις} πίον ροϑαὶ γ᾽. 
τὴν οἰκίαν τῇ οἰκίᾳ. 
ταύτην ἠξίουν] Ἰηϊοι Ῥοβαὶ δ᾽. 
ἄξια] ἀξίαν. 
προσήκει ΄προσῆπε. 
τοῦτο] τοῦτον. 
μισϑώσοιτο ῇ]Ὡ μισϑώσουσι. 
ἀπέφηνεν] ἀναπέφῃνεν. 
αὐτὸν] αὐτῶν. 
λαβόντες] διαλαβόντες. 
λόγον δέδωκε] ἱπίθν ροδυ ἑαυτῷ. 
δέκα ταλάντων] δεκαταλάντῳ. 
ψηφίσεσϑεὶ ψηφίσαισϑε. 
ἀποδέξασϑαι) ἀποδέξεσϑαι. 

Ρϑι. ἀποκρύψασϑαι) ᾿ἀποκρύψεσϑαι. 

ά 
6 

χτὃ 

ἑταιρείαν} ἑταιρείᾳ. 
ἔχϑραν ἔχϑρᾳ. 
σκέψασϑε! σκέψαισϑε. 
αὐτὸν] αὐτῶν. 
ἂν] νῦν. 
ἀποστερεῖται] συναποστερεῖ τε, 
ταὐτὰ λέγων) 1ηΐθυροβαι νῦν. 
τούτου] τούτῳ. 
ἐπεὶ τἀμὰ] ἱπτεγροβεὶ εἰς, 
καταλῦσαι] καταδῦσαι. 
αὐτῶν] αὐτῷ. 



080 ΟΟΝΙΕΟΤΟΒΑΕ ΕὈΙΤΟᾺΚΙ5 

Ρασ, ψογβ. ψοϊαμιηῖβ δϑοιμαι, 
δὺ2 11 τῷ ναυπλήρῳ ΔΥΠΟΌΪαν. Δα α1α], 
ὃ87 17 προήσομεν] προησόμεϑ᾽. 
ὃὃ ὃ ἔμελλον] ἐμέλλομεν, 
ὃ9ο5 27 τούτοις τούτων. 
907 τὸ χρήματα ἐν] ἱπεουροβαῖ τά. 
912 5. οὐδεπώποτ] οὐδέπω τότ΄. 

ά λέγει δὲ ὡς] λέγει δὲ πῶς. 
ο᾽δὃ ὁ ἀλλοϑί που] ἄλλοϑί ποι. 
907 18 μείναντες ἐπὶ νηὶ] μείναντες τὴν ἐπὶ κυνὶ. 
9. ὃ καὶ ἀπεδείξαντο καὶ μάλιστα ἐπε. Ι 

τᾷ ἡμεῖς τ] ἡμεῖς δ΄. 
οὐ ΟΣ ἠγανακτοῦμεν ἐπὶ] ἱπέουροβιιὶ μέν. 

17 αὐτὰ] αὐτοὶ. 
954. 20 ᾿οἰκούντων] οἴνου. 
958 6 ὅπου] ὅποι. 
952 6 εἑ ιὅ. εἶναι δίκας] ἱπέουροϑαὶ δεῖ. 
οϑᾷ 48 μεμαρτύρηται] μεμαρτύρηκας. 
957 6 βιβλίον εἀάϊα!, 
οὐδ 16 αἰσϑάνεσϑαι] αἰσχύνεσϑαι. 
οθϑ 6 ἐπιγράφοντες ἐπιγραφόμενος. 
75 αὖ ἐγκλήματος τούτου) ἐγκλ. αὐτοῦ τοῦτο. 
979 6 τὸν βίον] ῬΥΔΘΡΟΒα διά. 
οὔο κι ψῆφον εἶχον] ἰπίονροβαΐ οὐκ. 
982 ιά ἀνθρώπους] ἄνϑρωπος. 

3 ἐμαυτῷ} ἑαυτοῖς. 
οδὅ ιὃ ἀκουσίου] ἑκουσίου. 

45 ἁλίσκωνται] Ἰπΐεγροϑαὶ δ᾽. . 
οδ6 “52 εἶναι δίκας} Ἰπϊουροβαὶ δεῖ, 
091 26 καὶ μὴ] ᾿ραΠΒΡΟϑ.], 
005 652 δικαίως τὸ λαγχάνειν ἔτι 1 δίκαν ἢ ὡς εἰκοστῷ λαγχα- 

νειν ἔτει. 
996 9 τοῖς δικαίοις, καὶ] τοισδὲ, δικαίως καὶ. 

18 ἡμῖν] ἐμοὶ. 
997 27 κοινὰς] καινὰς, ί 

999 1 ἐγγεγράφϑαι] ἐγγεγράφῃ. 
1001: ὃ ἀλλὰ πρὶν] ἱπίερροβαὶ καί. 
Ἰοοῦ 1 ἀποστεροῦμαι δὲ καὶ] ροπίσεμχαιῃ νοσθν δα ἀϊάξ, 
τοι 26 μεϑ᾽ ὧν] μεϑύων. 
1011 10 δέξασϑαι] δέξεσϑαι. 
1016 12 ἂν ἐς τηθὺ Δ(616], 
1017. «1|. ἀποδιαιτηϑεὶς καταδιαιτ. 
1025 “5 τοῦ Θορικίου] ἀνεοαϊαι αἀαιάϊ, 
1030 10 αὐτῷ]: αὐτῶν. 

τῦσε; ἀὅ ἕτερα πολλὰ] ἕτερ᾽ ἅττα πολλὰ. 
1052 18 οὐδ᾽ ὀμόσαντας] ρατεϊου]αν ἱπβεϊοπίοιν αὐα αὶ, 

παν Ὁ τὰ Ἐν ὰ  ΨψΝνΝ σαν οὖ᾽ ὃν υμυρνι αν υυνυπι  ϑνιΝ τὰ Ἂμ σας νοι ξαιι π εὐ οσ υσ 
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Ῥδσ, νϑγ8. ψο]υγηη15. ΒΘΟΊΠΑΙ, 
χοῦά 

1059 
20 ὃ 
1039 
1040 

1101 

1102 

7 σχέψασϑε δὴ] Ἰηξογροϑιαὶ δέ, 
24 αὐτο] αὐτῷ. 
17 ὡμολόγεν τότε ὡμολογεῖτό τὲ τῦτξϑ. 
15. ὀφείλει πραττομένῳ] ὀφείλειν πλαττ. 
Τὰ ἥδιστα] ἥδιστ ἂν. 
14 αὐτοῦ] αὐτοὺς: 
25 ἅλως] ἅλῳ. 
15 ὥσπερ ἄλλου] ἱπέου οϑὶ ἄν. 
16 ἀφαιροῦντος]} ἀφαιροῦντας. 
δ ὀφείλοντ᾽ αὐτὸν) ὀφείλονϑ᾽ αὐτὸν. 
3 ἐπιχειροῦντες} ἐπιχειροῦσιν. 
1 καὶ ϑυγάτηρ] Ἰητοροβιΐ ιν Που τι ἡ. 

20 «αὐα!άϊ ὁ. 
1 νόμος] νόμοι. 
4 δ᾽ μὲν. 
6 παῖδες ἐξ] ἱπίογροδεὶ οἵ. 

12 ἦν] ἡ. 
θΘ καὶ εἴσῃ οἱ ἐφέται] καὶ εἷς, [ἢ οἵ ἐφέται], 
6 τοῦ Προσπαλτίου] τῆς Προσπ. 
ά μόνον τὰ] ἸπίουΡοϑυ τό. 
19 οὐδὲν] οὐδενὸς. 
13 πρεμνιζομένας]} ἔκπρεμν. 
4. ἄρα αααϊαὶ, 
26 περὶ] παρὰ. 
ὅ ἀναγκάσατε εἰς τὸν] ἀναγκάσητε τὸν (βἰμο ῥγαθροϑ.). 

10 ἂν 6414]. 
21 ὡς] ἧς. 
25 τὸ πραγμ.} τῷ πρ. 
20 αὐτοῦ] αὐτῶν. 
τά ἡ] ἤν: 
27 αὐτὸν τοῖς] ἸηξογΡοβαϊ τόν. 
11 ἢν] νῦν. 
10 πραγμάτων περὶ] ᾿πΐον Ροβαὶ τῶν. 
12 ὡς ἔχει] ἱπίον ροϑβιιῖ καί. 
τὃ παταλειφϑεὶς} ἐγκαταλ. 
26 οὐχὶ τὸν] ἱπίογροδαὶ ἤ. 
9 ἡμῶν] ὑμᾶς. 

12 περὶ τοῦ αὐτοῦ) πρὸς τοὺς αὐτοὺς. 
17 πιστεύσετε] πιστεύσαιτε. 
1. ἡλικίαν λέγοντος} ᾿πΐοΡΟΒα! τοῦ- 
ὉΠ, πιστεύετε] πιστεύσετε. 
2 Φοομίωνος ᾿Δἀπολλοδώρου. Σ 

Ῥ61, μεμαρτυρηκότα, ψευδὴ ! Ἰηϊουροριὶ τά. 
1ϑ δὲ γιγνομένου] δ᾽ ἐγγιγνομ. 



688 

Ῥαρ. 
1108 

ι110ά 

1105 
1107 
1110 
1111 
1112 

ἱκῷ 

1115 
1114 

χιιῦ 

1116 
1117 

1χι1ι8ὃ 

1110 
1120 
1121 
1125 
1χ24 

χ125 

1120 
1127 

119ῶ 
1150 
1151 

1152 
1155 

χ1χ54 

ὉΟΝΙΕΒΟΤΌΒΑΕΚ ΚΡΙΤΟΒΙΒ 

ψοΓ5, ΟΠ] αλη15 ΒΘΟΙΠΩΙ, 
2 ὑμᾶς] ἡμᾶς. 804 Ι8ἴα 5886} 551π16 ἕδοϊξὸ 1πΐ8ν 56 Ρεκ- 

τηθίαυϊ. 

ά ἢ μὴν] εἰ μὴ. 
7 παρείχετο ] παρεῖχε. 

14 ταῦτ᾽ ἐνῆν] ταὐτὰ ἐνῆν. 
ῬΘῚ. γεγράφϑαι] ἐπιγεγράφϑαι. 
50 οὐκ ἄλλην] οὐ καλὴν. 
Ρδμ. διοικοῦντα ἐπὶ] ἱπίογροβαὶ : τά. 
τθ ὄνειδος. τυχὼν] ἰμίογροϑαὶ ὅς. 
15 τῷ μαρτυρεῖν] τὸ μαρτυρεῖν. 
ά πιστεύετ} πιστεύσαιτ. 

16 τούὐτοῦ τοῦ τρύπου] τοῦ τούτου τρόπου. 
25 ἴὰκ οοἸθπηπὰ8 ἀἸΒρ 6 5ο ΟἹ ογάϊπθ οομηπιαΐα, δὲ 1 

ΟΟ]πππα ῬΥογΘ ῬγῸ Στέφανος Μενεκλεὺς ἀράϊ 
Στεφάνῳ Μενεκλέους, ἴπ Ροβίθγιουβ δαάϊάιϊ μαθο 

νογρὰ: Στέφανος. ἹΜενεκλέους᾽ «Ἀχαρνεύς. 
2 τοὺς ἐξ ἀπάτης] τοὺς ἐπ᾽ ἐξαπάτῃ. 
6 φήσει] φήσειν. 

15. γραφῆς παραγραφῆς. 
20 ὃς Δ 4616]. 
21 εἰς μηδένα] εἶ καὶ μηδένα. 
32 γὲ Δα α14ι, 
ά ἀρχὴν) ᾿ΖΦρχίππην. 

21 ὑμῖν Δ 416], 
γ τὸ 8616], 

24 ἡγεμόνα] ἡγεμόνας: 
4 τί γὰρ αὐτὸν] τί γάρ; μάτην αὐτὸν. 
6 ὅσα ἐστὶν] ἱπίθνροϑαὶ ἔνδον. 

21 τοὺς μὲν ἄλλους] τῶν μὲν ἄλλων. 
ὅ καὶ ὡς] ἰπαΠΒΡΟΒΕΙ, ᾿ 

11 ἠξιώϑης] ἠξιώϑην. 
18 ἧς τὸν] ἣ καὶ τὸν. 
Ῥϑῃ. δὲ Δα]. 
11 ἐπίχαρτον γενόμενον] ἐ ἐπιχάρτους γενομένους. 
15. ε δάαιαι, ἢ, 6. ποΐδηχ ὨΠΙΏΘΥΙ φμύτιπι6. 
9 δὲ «αά!α!, 

16 ἃ] ὃ τι 

ἀ ἐΑΡΑΘΕΥΩΡΘΕ ἀ6αϊ βρ]οχ μαρτυρήσαντες; Δεῖχα- 
οἵα Ῥγδθροβιίο 6. 

8 ζῶντος «ἀα!α!, 
ϑ προβαλλόμενος} ἀοίταχι Δ αἰζουτιηις 

12 πειϑόμενος ὑπὸ τούτων τοῦ παρανόμων] πειϑόμενος, 

ἢ ὑπὸ τῶν του (Θμο} ἴς 6) παρανύμων. 
22 οὔτε! οὐδὲ, 
ὅ τῷ] ᾧ. 
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Ῥασ, νεγ5. ψο]η11118. 5ΘΟΙΠΙ. 
4 δόντι] δοίη. 
ά καὶ ἅμα] ὈΡΑΠΒροϑι. 

1154 
1159 
1156 
ΓΡΈΤΙ 

114: 

χά 
1145 
χχ49 

χτάθ 
1147 

τι148ὃ 
"εὖῦὖι 
1184 

χαι56 
χτιδὸὺ 
1159 

1103 

1166 
1169 
117} 
χ11γῦ 
χιϑὸ 
1,85 
χιδὃγ 

118 
1191 
γ109 
1107 

1199 

1204 

οἱ 

12 

1 

τὸν πλῆρον] τῶν κλήρων. 
ἐνέτειναν καὶ αἰκίας καὶ κατ ἀλλήλων] ἐνέτειναν πλη- 

γὰς καὶ αἰκίας κατ ἀλλήλων. 
παρὸν] παρὼν. 

τ καὶ τὴν] καίτοι τὴν. 
1014, ἐχρὴν «ἀα!1α], 
Ὁ 

17 
χά 
16 

22 

2 

3 
26 

17 
26 

1 
22 

ἐποιήσαντο ] ἐποιήσατο ἴπ δἰ πρΌ]ανῖ, 
περὶ τοῦ δικαίου] περὶ αἰκίας. 
οὐκ «ἀά]α], | 
γερὰ καϑ' ὃν αἵ συμμορίαν Ῥοβὲ ΠΟΙΊΘΠ Ῥουϊαπαεΐ 6ο0]- 

Ἰοσαν:, ατιᾶ8 ἴμχ σα] ραΐ5 ΡΟμ6 τὰ σκεύη γοῦϑα 18 
Ἰοσιηΐατ, 

καὶ μὲ]. Ἰηϊορροϑβιὶ διά. 
τὰς Δα (141, 
ἢ τινα] εἴ τινα. 
βθοιμνά τι χαὶ δα ]αὶς 
οὖν ἀἀά 1], 
ἐπὶ ἁἀ 141, 
ἀναβαλλομένου] ἀοῖναχὶ δ᾽ζοσιμ Ά. 
αὕτη] αὐτὴ. 
ἐπὶ «ἀα!]ά!, 
γοῦρθὰ καὶ πάλιν αὐθήμερον εἰσεληλύϑεσαν. εἷς τὴν οἷ- 

κίαν, ἔκτινον τὴν δίκην, 4τιὰ6 νυ ]ρο ροπα ἐνέχυ- 
ρα νεῦϑὰ 18 Ἰοραηίαν, μα ἀράπχι, οἱ ργδοίολοα 
ῬγῸ ψηἴοβο ἔκτεινον ἀθα] ἐχτίνοντος. 

ἐφρόντιζον] ἐφρόντιξεν. 
εἰ αιθά ὁ εχ ἀναβαλλομένου εἰ ἀναβαλλόμενοι ἀείγαχὶ 

αἰτογιμη λ. 
αὐτῶν τὴν διαδικασίαν αὐτὸν τῆς διαδικασίας. 
ὑπάρχοντα φανερὰ] ἰαξουροϑυῖ τά. 
τὸ ἀργύριον] τοῦ ἀργυρίου. 
πρόκλησις] πρόσκλησις. 
ὡς γνώσεσϑε] ᾧ καὶ γνώσεσϑε, 
πείσατε] πεῖσαι. 

ὃ δὲ] δὴ. 
“4 εἰς αἀάϊάι, 
21 περιμένωσι] παραμένωσι- 
ά τοῦ τούτου] αὐτοαϊοτα αἀάϊάϊ, 
᾿ τὴν τιμὴ ὶν} αὐ ἰεαΐεμι ζθιη αὐ ᾳίᾶι, 

Ἂς 
τῷ δὲ] ἐ ἐγὼ δὲ. 
αὐτὸν] αὐτῶν. 

Ῥθη. παραλήψεσϑαν Δἀα!ϊά!, 
ά τὸν ὅρκον] τὸ ζ1α ραν) ὅρκον, ᾳ: 

Δεηποδίλ, Ἴη, 1ΠἸς Ὁ 8 



640 ΟΟΝΙΕΟΤΌΒΑΞΙ ΕΡΙΤΟΆΙΒ 

Ῥᾶρ. νϑῦ8. ψο]υηϊ 15 βοοπμηάϊ. 

χ20 
1509 
1212 

1212 
1290 
1222 
1226 
15. 
1251 
1935 

1250 
1250 
1240 

χ245 
1250 

χῶδι 
1292 
1254 
1.256 
χ26ι 
1962 
1208 
1269 

1271 

1278 
1280 
1282 
1405 
1286 
χο80 
1200 
μπῶ 
χ5ο8 
1312 
χ515 
1516 
1517 
1519 

ἴηι ἀγριιμπιθηΐο ὅ παραμένειν] περιμένειν, 
2 οὐδὲ] οὔτε. 
1 σορα ὃς ἔτυ) κεν ὧν ἐν Σηστῷ ἐπόγδοον τοῖϊταχιὶ Δα νοῦ. 

ἐπὶ τόχον, 4υιὰθ γυΐβο Ἰερυμίιν ροπο ἀνειλόμην. 
11 τῶν] τὴν. 
τά παραμένει} παραμένοι, 
24 τὴν ---- τρυ]9η] τῆς --- τριήρους. 
16 ὅπου] ὅποι. 
7 ἐστεφάνωσεν] ἐστεφανῶσϑαι. 

20 τὸ Δαα!α], 
16 τοῦ ααἀάται, 
20 οὐκ τα α!αι; 

21 ἀλλ οὐ] ἀλλὰ 5ϊἴπο περαϊίοπθ, 
12 οὗτος ὃν καὶ] ὃν καὶ οὗτος. 
ά δὲ αἀάα!άι, 

18 ϑέλων] ϑέλοντος. 
27. δά !]αὶ οὐ. 
15. δ6α14! ἄν. ἰξοια τοάά ν᾽ 
25 σϑῦρὰ νέος ὧν, 488 νπ]δὸ ροπο τοῖς πράγμαδι Ἰερί- 

ἕαν, δπΐθ δᾶ οο]οοανὶ, 
15 ὀφείλοντοῇ ὀφείλοντος. 
17 ἐμοῦ! ἐμὲ, 
6 οὔτε] οὐδὲ, 

11 ἔχων] ἢ ἔχω,, ὧν. 
22 οὐ ἀά!α]. 
29 διὰ τοῦτο γέγονεν] διὰ τί οὕτω γέγονὲν. 
29 ἐπαράσασϑαι] ἐπαράσεσϑαι. 
- προσυβρισϑῆναι. ὡς οὐ κατεπιορκησόμενος] προσυβρ. 

παρὰ τῶν, ὡς σὺ, πκατεπιορκησομένων.. 
δΥδαιη. Ὡ, διώκων φεύγων. 
Ὁ ᾿αέ τ υτραὶ ἀποικοδομηϑεῖσαν. 

χΡ δὲ] δὴ. 
21 τῶν ἐμῶν δούλων] τὸν ἐμὸν δοῦλον. 
17 ὀλίγον οσάεοχ Βαν δυο, πᾶ νοῦθα Π860 δ ἀ141] λόγον. 

2. πο τεῖαϊι μὲν, φαοα γυΐρο Ἰοσίίαν ρομο ἐκεῖνο νογϑὰ 1. 
2 ἀποδίδοται} ἀποδίδονται. 

21 ὑπολαμβάνομεν] ὑπολαμβάνοιμεν. το 
15 κύριοι, αὐτοὶ δ᾽ οὐ ταῦτ᾽] κύριοι οὗτοι, οὐδὲ ταῦτ᾽. 
Ῥεη. μου] μοι. ; 

1 περὶ τὴν ἀγορὰν] περὶ τῆς ἀγορᾶς, 
426 αὐτὴν ἡμετέραν) ἀστὴν τὴν ἥμετ. 
27 ὁ ἐμὸς πατὴρ] ὁ ὁ ἐμὸς, ὁ πατὴρ. 
12 ἀποστερεῖτε! ἀπεστερεῖτε. 
34 γε δέον] γ᾽ ἔδεον. . 
22 ἐν ὑμῖν] ῬΥδΘροβἰομθπὰ αἀά!ϊάϊ,. υῦ 

ἀ..ὕ.αὶ - “πὰ -....... ..“.α....Δ......ϑ0..... ὅὍὌὍΟϑδὧὦῦόἍΨ «ὕυἩὕϑὔδϑδὼῖδοῶ δδδεΝδδρανδονι, υκιχο ον δο δεν ονσνδ υνκοναννμασνσνκονναυδνοννα 
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Ῥασ. νοΥβ8. ΨΟΪΊΠ1Π18. 5ΘΟΙΠΩΙ. 
1321 17 εἰς Δαα16]. 
χ558.. χα ἔστι] ἔ ἔτι. 
τὔδδιε- 8 τὰ δ αταΐ , οἵ εἰδὼς ψογ5. 14. 

οι οὐ μόνον τὸν πρότερον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀρτίως] εἰ καὶ 
μὴ τὸν πρότερον, τόν γ᾽ ἀρτίως. 

χῦ26 γ ᾧ αἀα!ά]. 
γ329 59 ἐν ἀὐαια!. 
τὔδά ἀρμέραὶ ψηφίσματα. 

1 δ] ἢ 
γὅ50 ..2 ἀλλὰ μεῖς ξ0ν]} ἸμξογΡοβα καί. 
1559. 11. τουτουσὶ κατα] ἰγπ8ροδα!. 
1842. 10 διασώσασϑαι] διώσασϑαι. 
1246 “ὅ βουλεύσειν] συμβουλ. 
τὖά47 11 καὶ τοὺς παῖδας} αὐτου 1} ἁαα 14]. 
χὔ48ὃ τά ἀρώμενος] ἐπαρώμ. 
1549 1 προσιύντων τ᾿ ἐμοὶ] ΕΣ Ρπηχὶ σοριηδιη, 

10 δὴ αἰά!αι!, 
1ῦ50 ὃ εἶναι ἁἀα 161, 
- 22 ἡ “δένη) ἀοιγαχὶ ΑΥΤΙΟΆ]Ι1., 
δα ὯὉ αὕτη] αὐτῇ, 
1355 10 αὕτη] αὐτὴ. 

αι, πανταχοῦ εἰ ὅποι] πανταχοῖ οἱ ὅπου. 
1559 χά τι} τινα. 
1562 9) εἰς] ὡς. 
χῦδά ,ά ἔπειτ᾽ ἤδη] ἐπείϑετ᾽ ἤδη. 

2ι δὲ] δὴ- 
1565 γχ' ξαυτοῦ «Δ αἰαὶ, 
τϑϑ 6 αὐτὸν] αὐτοὺς. 

24 τοὺς καὶ διαιτητὰς] ἁΥοα]απ μι ἀαἀ (14, 
τὖθο τά ὥστε ἐτόλμησαν μὴ] πιοάίαμι νοοθμι ΟΧΡΌΠΧΙ, 
1575... 8 τῷ ἁΔά!ά!. 

12 ἡ ́αἀαϊά!. 
1572 2 ὁρώσαις] δρώσαις. 

5 ἐπιδείξω] ἐπιδείξουσαν. 
15γ4 χ8 ἱκανὸν, 4τιοὰ νε]5ο ἀπίς νου, φόβον Ἰοβίτιιν, ροϑι ρο- 

Ἴ6 παρασκευάζων. 
τά διδάσκων} διδάσκαλον. 

1075. 19 ἀναιρεῖν) ἀναίρειν. 
τῦγ8 ὃ τὴν ἐν Πλατ.) προ σα ΒΒ.Ι, 

ὃ τε Δ α14]. ᾿ 
15 τῶν αἀάιαϊ. 

τῦθϑι 5 τοὺς ἁάα!α!. 
45 ἐᾷ] εἴα. 
22 εἰ «ἀά!αι, 
45 διορίσασθαι] διωρίσασϑε, ὃ 

ΤΟΣ 
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10 σωφρονέσταται) σωφρονέστεραι. 
15 ταύτας ὁοάοχ Βανανίοιιδ, ὑπο ΡΓΌΠΟΙΊΘα ἢος αἀδοὶ- 

ὕαμιι 6517 ταύταις. 
17 αὐτῷ] ἀστῷ. 
» οὐδ᾽ οὔϑ᾽. 

15 Ἰοοὺβ πο νυ]σο 510 Ἰορίξαν : ἀρεταῖς, ἡ τῇ παραδόξῳ 
καὶ νἌμος τύχῃ κατωρϑωπέναι, καὶ τῇ τοῦ προε- 
στηκότος αὐτῶν ἐμπειρίᾳ καὶ τόλμῃ καὶ ψυχῇ, 
οὐδένα οὔτ᾽ --. 

2 ἣν εἴ τοῦ Δα 6]. 
25 αὐτοῦ] αὐτὸν. 
9. αὐτοὺς Βυο τοίταχι, «αοᾷ να]ρο Ρομ6 ῬΥΟΧΙΠΙΙΠΙ πες 

φυπκότας Ἰοριξαν. 
10 ὁρᾶσϑαν Δ6 4161, 
21 ἔϑος] ἔϑνος. 
10 δου] σοι. 
ὃ ἐπαινέσαι ἔχω] ἐπαινέσας, ἐῶ. 
2 εἶναι] ἐστι. , ᾿ 
Ῥεπ. οὐ Δ4614]. ᾿ 
ὁ τῇ τοῦ ζεύγους δρμῇ]᾽ τῆς τ. ἕξ. δρμῆς.. 
6 μόνους ὀρϑῶς] ᾿πίϑγροδαϊ ο᾽ (ἃ εθἰ σε). 

10 ἐξαπατηϑῆναι]} ἐνεξαπ. 
14 ἑκατέρων] ἑκάτερον. 
27 οὐκ αἀά1α!. 
27 πολλῶν] πόνων. 
- ἄλλων] ἄϑλων. 
15 παρεκαλοῦμεν) παρεκαλούμην. 
111. ἀκούσετε] ἀκούσαιτε. 

1 κωλύσετε)] κωλύσαιτε. 
11 παραδέξασϑαι) παραδείξασϑαι. 
11 ἤπερ ἃ] ἢ παρ᾽ ἃ. 
9. ὑπομείν ειτε)] ὑπομείνητε. 
10 ἔχοντι} λέγοντι. 
11 πλεῖον εἶχε] ἥδιον εἶπε. 
27 τἄλλα] ἄλλα Ἰιΐοτα μυϊπαδ. 
γέ δοχῇ]} δοκεῖ. 
21 ταῦτα καὶ δοκοῦντα) «τὰ δοκοῦντα. 
1ρΡιά. καὶ ὄντων ἀληϑὼς] καὶ εἶναι ὡς ἀληϑῶς» 
46 νευρὰ ὡς ἐμοὺ δοκεῖ, ατᾶ6 να]50Ὸ Ῥοπὸ ουῤβουλευδυτῶν 

Ἰοριπξα,, ΟΟ]]οοαν! ροηθ αἰσχρόν ἐστε. 
12 ἔργων] εὔνων. 
“(Ὁ ἐμὲ δά αΙαι, 
6 οὐδὲν αὐτῶν ἑτέρων ἀκούσετε] οὐδενὸς αὖ τῶν ἑτέρων 

ἀκούετε. 
10 τοῦτό μοι] ταὐτό μοι. 
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γοΥ5. γ ΟΠ 15 5ΘΟΙΠΙΙ, 

θ τῆς ἀμελείας αὐτἱοι]απι «4 4], 
Ῥοπ, ἡγουμένους] ἱπουμένους. 

1 τὰ βελτίω] ανιἰουτηι ἀἀα!άϊ, 
6 ἐκρίνετο] ἐκρίνετε. 

21 δεινῶς] δεινὸς. 
1Π|, ποιήσαντα ποιήσαι ὃν. 
19 μήτε] μηδὲ, 
7 τὸ] τώ. 
ξ ἔχων] ἔ ἔχον. 

17 αὐτοὶ] αὐτὸ. 
10 μὲν Δά616], 
17 ἐκπεπληγμένους) ἐκπεπληγμένως. 
21 αὐτοὺς] αὑτοῖς. 
1014, “προσῆκον καὶ τῆς] προσῆκον καὶ συμφέρον ἅμα καὶ τῆς. 
52. ὃν 4614, 
27. ἀπέκειτο] ἀπένεϊμεν. 
1Ὁ ἁπάντων] ἀπ αὐτῶν. 
19. οὔτ᾽ ἂν παρῆλθον] ρτίπια ἅτιο γοζαβαῖα 3 τιξ βιιρογναν 

οαπθα, Ῥγαθοεϑδοναμπξ Θαΐπν τη 40, ἜΧΡπχὶ. 
50 ὅταν ἢ] οὔτ᾽ ἂν ἦν. 
“4 ἄλλοις] ἄλλους. 
15 πράττειν, 1) εἰ καὶ] πράττειν εἴη, καὶ. 
9. αὐτῶν] αὑτῷ. 
2 ἐπὶ τῶν --- συμφερόντων] ἐπὶ τῷ --- συμφέροντι. 
ὃ ἂν δέῃ] ἀνέδην. 

2 ἀῤῥωστείας ἀπηλλόγητε ἀῤῥωστίας ἀπαλλαγῆτε. 
7 ὅ ν τὰ τισιν] ὅ τισὺν 50}1 ἃ πηῖηπ5. 

21 ἂν «ἀά1α!. 
5 δῶρον] πᾶπι εἷς δδὲ τὸ Βανανῖοο; ἀπιάο Ἰχοιημιδην μὰπο 

νυ] σαίαγαιι. οχρίονὶ, Ἐρο οογγοχὶ δ᾽ ὁρῶν. 
25 προσήκει] προσῆκεν. 
1 μηδέ πω] μηδ᾽ ἔστω. 

24 ἀνέξεσϑαι] ἀνέχεσϑαι. 
το δά ά αὶ. 

16 Δ α1α] ὑφ᾽ ὧν. 
3 γὰρ Δ 61ὰ]. 
χ ἀπὸ τούτων μνησϑεὶς] ἀπὸ τοσούτων, ἃ μν. 
19 περὶ Δα αΠ41, 
20 ἃ] δὲ ἃ 
9 προστρέψειαν ἐποστρέψ. 
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ΓΕΟΤΙΟΝΤΝ, ΟΥΑΒ. ἘΡΙΤΟᾺ Α ΥἹΒΙΘ ΠΟΟΤΙ5 ΕΧΟΟΟΙ- 
ΤΑΤΑΘ ΙΝ ΟἸΑΤΙΟΝΕΝ ὈΕΜΟΒΤΗΕΝΙΟΑΝΜ ΓΜΜΙΒΙΤ, 

(Υ̓ῬῚ ποιπθμ πα]απ οι ἁδάϊξαμη.,, Π1|ὰ εἐδὲ ἩϊοΡομ τα 
ὙΥΟΪΠῚ οομθοΐξαγ8,} 

Ῥαρ. νϑυῦδ. ψο]μ]ηῖ5 ΒΘΟΌ Πα. 
ϑάά. ι εἶ μὴ πρότερον εἰ μὴ καὶ πρ. 
8γ8 18 αὕτη] αὐτὴ. . 

24 εἰλεγμένης] εἰληγμ. 
δοῦ 2 Εὐρύξίας] ᾿Ερυξίας. 
οι ὁ προστε ϑεικότων) προτεϑ. 
ηΩ26. 6 τὰς τρισχιλίας} τὰς χιλίας. 
οάῦ 25 ἀφεῖσαν] ἀφῆκαν. 
9753 15 τούτου] τοῦτο. 
975 24 πρατῆρας ἔχων] πρατῆρα σ ̓ (ἃ εβὲ σε) ἔχων. 
970 4. καταπεπλῆχϑαι) μὴ καταπ. 
οὐά 5 .ἴπ ἀγβιμποηΐο : ἐπιτρόπου] ἐπιτροπῆς. 

ά αὐτῷ] αὐτὰν. 
9 γράφονται παραγρ. 

ο86 ὅ ὧν ἔνεστιν] ὧν ἕν ἐστιν. 
990 6 χρήσασϑαι) χρήσεσϑαι- 

11 λεχϑεισῶν" ληγϑ. 
οὐ 4 ἐξ αὐτῆς] ἐξ αὐτοῦ. 

ιοθέά “5 ἀδελφὸν] ἀνεψιὸν ῬαΪππον. 
τύ: «5.8 ἐγγραφῶσιν] ἐγγράφωσιν. 
ιοῦϑ 6 οὐκ ἀντιλ ἔγομεν) οὐκ ἂν ἀντελέγομεν. 
1108 ρεπ. ἐκεῖνος] ἐ ἐκείνως. 
1100. Ρεμ. ὥσπερ) ὑπὲρ. 
1.1... τ.0 ἑκατέροις] ὃ ἑκάτερος. 
γυάᾷ .6 αὐτῷ] αὐτὸ. 

25 αὐτὸ] αὐτὸς. 
Δ... ἐκείνης} ἐκείνου. 

14 οὑτοσὶ] οὑτωσὶ. 
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10 ἀπαγγείλειεν] ἐπαγγ. 
τὸ ἔχειν] ἔχων. 
“5 ἂν] ἃ ἂν τπᾶοχ ΓιΑμ]}1Πῖ, 
ὉΠ, προσεπηλάκισε] προεπηλ. 
16 παρεγένετο ]} παρεγένοντο. 
24 ξένων ἀστῶν] ἕ, καὶ ἀστῶν. 
2 ἐπίδικον] ἀνεπίδικον. 
6 αὐτῆς] ἀστῆς. 
1 συνδικάζῃ] συνδεκάξῃ. 
5. διδοῦσαν δεχόμενος} διδοὺς ἢ δεχόμενος. 
- φησιν} φήσειν. 
5 οἷς] οἷος. 
ϑ ἀναγωγῆς] ἀναγωγὴν. 

125 παραδιδόντας καὶ ὀφείλοντας] παρ. τοὺς ὁφ- 
5}. ὅτε! τότε. 
Ῥ6ῃ, ἀποφύγῃ] ἀποφύγῃ σε. 
γι οὐχ} οὗτος. 
, πάλιν δ᾽ ἐκεῖνο] παλινδικίᾳ. 

20 ἐπεὶ] ἔτι. 
ἃ μν ΔΥΌ. , Ἀατέχοντα παρέγ. 

12 τὰ τῶν αὐτῶν τρόπων τὰ παρὰ τὸν αὐτῶν τρύπον. 
0 ἴῃ ΔΤ ΘΊ111). ὡς οὐκ ὔντας] ὡς ὄντας, ἀοϊναοία ΠΘΡΆΪΟΠΒΕ, 

ἀρ1α. μεταποιεῖται] ὁ δὲ Νικόστρατος μεταποιεῖται, 
2 ΚηφισέωςἹ “Κηφισιέως Ραλιον, 
10 τὰς ὕονις τὰς ἐκ τῶν χωρῶν, αἷς] τοὺς ὄρχεις τοὺς ἐκ 

τῶν χοίρων, οἷς ΗεφιμδιοΡ Πιιβῖι8, 
15. ἡμῖν] ὑμῖν. : 
5. κατηγορίᾳ} κακὴ γ. 

ΡῈ. φήναντι] φήναντα. 
αἱι. ἀνείλετο} ὧν ἀνείλετο ΤαΥ]ον. 

οἱ χ5 ἐνίους] “ἰνίους ΤΑν]οΥ, 
12 πλοῖον Δα 141 ο ὙΥΟ]Π θη οπίΐα. 
“ φέρομεν] ἐφέρομεν ΑνΙον. 

22 εἱ 25 Κιριάδην] Κειρ. Μουν5. 8105. 
26 Ἑῤροιάδην] ̓ Εφοιάδην ἰϊάοπ, οἴ 5ἷο φασί Ὀ. 1565 “5. 
24 εἰς ὠδεῖον τῆς προικὸς κατὰ τὸν νόμον] νοοα θυ] 90-- 

οὐμμκίτ) οἴμ ἰογ τ]ὸ ἀοἸθν: ϑ8]]αβ810 διοΐογο, 
- δηλώσω] δηλώσει. 
2. σοι] «Διονύσῳ Ταν]οΥ. 

10 Πλαταιέσιν} Πλαταιεῦσιν. 
27 πατὰ αἀάϊξαμ ἀποΐογο ΟἹ], 
4 οὔτε ὃ μόνος τἀληϑὲς] οὔτε μόνος ὃ τἀληϑὲς. 

22 λεγόμενος] λεγόμενον. 
45 πᾶσαν] πᾶσα. 
157 ϑνητὸν] ϑνητῶν, 
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Ῥᾶρ. νϑυ8. ψοϊανηλ18. ΒΘΟΙΏΝΩΙ, 
τάρο 8 νομίζω] νομίζων. 

21 ταῦτα] πάντας. 
ιτῖάι90 ὃ τούτων] τοῦτον. 
1495 19 οὐ τὸ] οὕτω. 
ι4ά20 ὃ ἢ αἀα!ϊά! οχΣ δαοίογϊξαϊο ὙΥ̓ΟΙΗΙ, 

1 βουλευόμενος] βουλευσόμενος. 
1452 ιὃ κρένετε δὲ ὧν ἀν] πρινεῖτε δὲ ὃν ἄν. 
ιά33 6 ὅσην ὑπὲρ] ὅσηνπερ. 
ιά54 42 λέγειν αα1α] εχ ἱπαϊοο ᾿μδιη πη, 
ιτι4ά56 ιὃ ἐσπουδακότας] ἐσπουδακύτος. 

Ρεμ, τῶν πεπραγμένων} «τἰλουτιὴ ἀἀἀϊ41 εχ δοίΐογιἴοῖα 
ὙΠ. 

τάδ 15 αὐτοὺς] αὐτὸρ: 
τάφο 24 ἃ] οἵ. 
τΙάά2 20 ἐστὶ] ἐστὲ. 
τσ 50 φιλαπεχϑήμων} φιλαπέχϑημον. 
1446 η ὑμεῖς] ὑμᾶς. 

ὃ συγκρύψητε] συγκρύψηται- 
ῬΘμῃ. τὸν] τὸ. 

1448 7 ἐὰν] κῷν. 
τά τοὺς] αὑτοὺς. 

τάδά 15 κατ αὐτὸ] κατὰ ταὐτὸ. 
1τά55 20 κπρήμ ἐπέπληξεν. 
ιῖ4ᾷά8 6 ἢ] τ 
τάδά 17 ἐν ΜΗ » ἴΐομι μηδενὶ γειϑὰ 18 ε Ὑγ οὶ βοηἰθηία, 
1477 12 ἀτυχήμασιν] ἀτυχήσασιν. 
ιάϑο 2 ἄλλοις] ἄλλην. “ 
ιά86 1 ἐγκαϑέ ἕντων ] ἐ ἐ καϑέτων. 

1δ ἀλλὰ τὸ τῆς] ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς. 
ιάϑά :ο εἰς 4141: οχ οα, 011. 
τάδ 16 δεδουλωπέναι) δεδουλευκέναι. 
τΙά0ρ0ο 12 τῆς] τὴν. 



Στ ἡ ὧν 

δ 

᾿ ᾿ ὦ μ Ἂ 

ΓΝ 
᾿. ᾿ Α. π- " 

“- ΡΘΗ ΑΥΣ τῷ ᾿ 

,-: ᾿ὐδέάν, 
"ἢ ἐν 
Δ σι. 

δ (ἡ ΩΝ φέλδι ᾿ Ζ 

᾿ το σεν γε τὺ ἀν 
ὡ ε ὠὰ  [ἀλιου 

ἔφυ χα ν ἢ ΘΓ, 

1 ἱ  μἈ ἐθῶν «ψὼ ΨΆ ἄμε 

δ... δὼ 

Ὡ λιν δ, 

νυν} ωδὲὺκε 



ΝΟΥ ΡΝ ΠΥ ΤΔς, ΔΓ γὴν, ὙΠ ΡΝ ᾿ 5 ἃ" ᾿ 

αν υὐν Ν  ε 







᾿- ἅν}. 

Θ 

πῆρα 

[---Ἰ «- ΕΣ Θ 

μκαι πῶ 

σον" 

Φ 

Ἴτπὸ 
ἰνογεὶ 

{10 γἂν 

Ἄσμαθ [᾿ γαγν Οδγά Ροοκεῖ 

ΟΥΝΕ-ΜΑΕΤΙΝ 6Ο. ΠΙΜΙΤΕῈΡ 

Π
Η
 

ΠΟ
 

Π
Υ
 

ΔοΕ
ἘέἜ

ρσσ
οΡσ

ΕΗἢ
 

Ὁ
 

-
 

τ
ο
υ
 

"
ὥ
"
 

Τ
ο
λ
Λ
 

“
0
9
.
 

Θ
Υ
Β
Ί
Θ
Η
 

4
ᾳ
 

τρ
9 

ἐ
ξ
 

Λ
Θ
Ὴ
 

᾿
ἀ
ϑ
ζ
θ
θ
ο
ς
 

κὶ 
Ὁ.»

 
ΔΩ
͂ 

5
.
9
:
 

ὙΠ
ηΒ
:Θ
αά
η5
. 

Θ
Θ
Ώ
Ρ
 

[
Β
1
9
4
0
]
 

᾿ 
ΔΡ
ΘΔ
Τ 

ἐα
θά
νο
πο
ς 

θ
ε
ὸ
ν
 




